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СЕКЦІЯ 2  

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., ст. гр. ЕП – 21 Константинова К.Г. 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Вивчення досвіду функціонування великих м’ясопереробних підприємств 

України показує, що ринок м’ясопродуктів консолідується. Великі виробники 

створюють вертикально інтегровані структури, охоплюючи весь цикл 

виробництва і реалізації м’ясопродуктів – від вирощування худоби до 

роздрібного продажу. Процес консолідації активів найбільших виробників 

завершиться тим, що середні та малі переробні підприємства можуть 

банкротувати, не витримавши конкуренції на ринку. Важливим чинником 

конкурентної боротьби на ринку м’ясної продукції є переобладнання 

підприємств. Вижити можуть лише ті підприємства, що вкладають значні кошти 

у розширення виробництва, удосконалення технології вирощування, переробки і 

реалізації продукції та запровадження стратегічного управління . На наш погляд 

середні та малі м’ясопереробні підприємств, які застосовують стратегічне 

управління можуть мати переваги перед великим виробниками м’ясної продукції 

за рахунок гнучкості своєї діяльності, швидше реагуючи на потреби ринку, 

змінюючи «неходовий» товар на нову продукцію. 

Серед виявлених проблем сьогодення, які стримують розвиток 

м’ясопереробної галузі є: відсутність системної, комплексної програми 

державної підтримки товаровиробників; недостатність матеріально-технічних 

ресурсів; слабка дієвість заходів щодо захисту внутрішнього ринку від експансії 

імпортних продуктів тваринного походження. Дослідженнями встановлено, що 

вітчизняний ринок м’ясної сировини нестабільний. Основними його 

тенденціями є скорочення обсягів виробництва основних видів та зміна 

структури на користь дешевших видів м’яса (птиці); часта зміна цінових 

тенденцій.  

Досвід країн із розвиненою м’ясопереробною галуззю показує, що 

найкращих результатів можна досягти при замкненому циклі утримання та 

відгодівлі тварин і з власним виробництвом кормів. У цьому випадку всі 

економічні переваги – як короткострокові, так і стратегічні – залишаються у 

сільськогосподарського підприємства та працюють на збільшення прибутку 

м’ясопереробного комплексу.  

Аналітики ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) 

прогнозують протягом наступних 10 років поступове зростання світового 

споживання м’яса і м’ясопродуктів. Серед головних причин виділяють 

збільшення чисельності населення планети та економічний розвиток. Світовому 

виробництву м’яса прогнозується зростання до 328 млн т, а річний приріст 

виробництва пташиного м’яса, за прогнозами експертів, перевищить показники 

яловичини, свинини і баранини. Світовим лідером на ринку м’яса, на думку тих 

же експертів, стане Бразилія, підвищивши свою частку в світовому експорті до 

64% . 
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Переробні підприємства, перш за все, не відчувають стабільності та 

підтримки з боку держави, не прогнозована цінова політика, нерозвинений 

експортний потенціал, і як наслідок, відсутність ринків збуту тощо. Усе це вкрай 

негативно позначається на галузі. Інвестори бояться вкладати кошти, адже не 

мають впевненості у завтрашньому дні. Якщо птахівництво і свинарство з 

урахуванням специфіки виробництва є більш привабливими для інвестицій, так 

як за короткий час можна не лише повернути вкладені кошти, а й одержати 

прибутки, то скотарством займатися беруться не всі, адже це тривалий процес, 

який займає 5–6 років постійних затрат часу та фінансів.  

Проведені соціологічні дослідження серед керівників та менеджерів 

м’ясопереробних підприємств дозволили встановити, що основними 

проблемами м’ясопереробних підприємств є: нестабільність закупівельних цін 

на продукцію тваринництва, скорочення поголів’я худоби та птиці, скорочення 

експорту м’ясної продукції через відмінності в контролі безпеки і якості 

сировини в Україні, Росії, ЄС, недосконалість податкового механізму, 

недостатність державної підтримки, погіршення забезпеченості господарств 

матеріально-технічними ресурсами, зниження трудової активності працівників в 

зв’язку з низькою оплатою праці, різкий спад платоспроможності населення. 

Ще однією з причин незадовільного стану розвитку м’ясопереробної 

галузі є те, що керівники та власники не приділяють достатньої уваги 

внутрішнім чинникам розвитку підприємства, не використовують в повному 

обсязі стратегічне управління. Аналіз досліджень запровадженого стратегічного 

управління на більшості підприємств є незадовільним, основна увага 

приділяється лише маркетинговій стратегії. Керівники, при складанні планів, не 

приділяють достатньої уваги організаційно-управлінській складовій розвитку 

потенціалу підприємства, системі управління персоналом, формуванню 

позитивного іміджу і бренду підприємства. 

Вирішення проблем м’ясної галузі передбачає: удосконалення механізму 

економічних відносин, який має забезпечувати дотримання закону вартості при 

формуванні цінової політики; впровадження державної підтримки, у тому числі 

за рахунок державного бюджету на розвиток тваринництва; заохочення 

працівників для покращання трудової активності; спрощення податкового, 

дотаційного та кредитного механізмів; оновлення матеріально-технічних 

ресурсів.  

Для забезпечення стабільного розвитку м’ясопереробної галузі та її 

функціонування на сучасному продовольчому ринку одним з першочергових 

завдань є розробка методології, яка має поєднувати як специфіку 

функціонування продовольчого комплексу в цілому, так і специфічний 

інструментарій маркетингового управління та прогнозування галузі. При цьому 

має здійснитися суттєве переозброєння виробничих фондів м’ясопереробних 

підприємств, що дозволить в майбутньому підвищити продуктивність праці та 

вивести стандарти їх продукції на новий якісний рівень. 

 

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., ст. гр. ЕП – 21 Рубашенко Г.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Готель - це колективний засіб розміщення, що складається з певної 

кількості номерів має єдине керівництво надає набір послуг (мінімум - заправка 
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ліжок, прибирання номера і санвузла) і згрупована в класи у відповідність до 

наданими послугами та обладнанням номерів. 

Готельні послуги - це послуги з тимчасового розміщення (проживання), 

послуги громадського харчування, послуги салонів краси, саун, тренажерний 

зал, басейну і т.д. Специфіка і особливість даної сфери бізнесу визначається 

характеристиками самих послуг і особливостями ринку готельних послуг, його 

кардинальна відмінність від товарного ринку, яке полягає в наступному: 

Послуга не існує до її надання, тобто продукт і його оцінка виробляються 

в процесі надання послуги. Це робить неможливим порівняння готельних послуг 

двох конкуруючих готелів навіть там, де вони здаються ідентичними. 

Порівняння можливе тільки після безпосередньо користування самими 

послугами, наданими готельним комплексом, тоді як на ринках товарів 

порівняння можливе різними наочними способами (тестування, випробування і 

т.д.). На ринку послуг можливо лише порівнювати вигоди, очікувані й отримані 

[1]. 

У кожній державі свої поняття про комфорт і гостинність. Крім цього 

кожна країна відрізняється певними кліматичними та культурними умовами. 

Тому досить складно прийняти єдину класифікацію готелів за рівнем комфорту. 

В даний час їх налічується більше тридцяти. Проте з 30 листопада 1989 діє 

розроблений СОТ в Мадриді документ під назвою «Міжрегіональна 

гармонізація критеріїв готельної класифікації на основі класифікаційних 

стандартів, схвалених регіональними комісіями», який носить рекомендаційний 

характер. Згідно з ним, готель будь-якої категорії повинна відповідати вимогам 

безпеки та гігієни, забезпечувати цілодобовий сервіс, невідкладну медичну 

допомогу, збереження цінностей, прання, поштові послуги. 

Існуючі системи класифікації готелів за рівнем комфорту можна умовно 

об'єднати в чотири групи: 

1) європейська система, система зірок, що базується на Французькій 

національній системі класифікації та застосовується у Франції, Австрії, 

Угорщині, Єгипті, Китаї та багатьох інших країнах; 

2) система букв (А, В, С, Deluxe), що використовується в Греції; 

3) система «корон», застосовується у Великобританії; 

4) бали. Зустрічається в Індії та в деяких інших країнах Азії (табл.1); 

5) система розрядів (люкс, вищий А, вищий Б, перший, другий, третій і 

четвертий), використовувана на території ряду країн СНД [2]; 

6) класи. Класифікація готелів США часто відбувається наступним 

чином, який наведено в табл. 2, де вказано зразкову відповідність зірковій 

системі. 

 

Таблиця 1 – Відповідність класифікацій якості готельних послуг за 

балами та зірками [3] 

Кількість балів Кількість зірок 

100-150 балів 1* 

150-210 балів 2* 

210-260 балів 3* 

260-290 балів 4* 

290 і більше балів 5* 

 

Зіркова класифікація готелів має найбільшу популярність у світі і нерідко 

виступає свого роду еталоном при порівнянні з іншими системами. Тим не 

менш, норми присвоєння зірок можуть сильно варіюватися в різних країнах 
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світу. Це пояснюється тим, що в деяких країнах присвоєнням зірок займаються 

спеціальні комісії, а в інших все організовано на більш вільному рівні або не 

організовано зовсім, в результаті чого господар готелю може приписати їй 

стільки зірок, скільки вважатиме за потрібне. 

Категорія «1 зірка» (це найнижча категорія): готель даної категорії 

повинна бути розміщена в непоганому районі, в будівлі, відповідному для неї 

 

Таблиця 2 – Відповідність класифікацій якості готельних послуг за 

класами та зірками 

Клас готелю Кількість зірок 

Moderate Tourist Class Економічні готелі (відповідають готелям 1-2 *) 

Tourist Class Готелі 2 * 

Superior Tourist Class Готелі 2-3 * 

Moderate First Class Готелі 2-3 * 

First Class Аналог 3-зіркового готелю 

Superior First Class 
Аналог 4-зіркового готелю або дуже хороший 3-

зірковий готель 

Moderate Deluxe Class Готель 4 * 

Deluxe 
Відповідають хорошим 4-зірковим або 5-

зірковим готелям 

Superior Deluxe 
Вища категорія готелів в рамках даної 

класифікації, аналог готелю 5 * 

Згідно з Законом України «Про туризм» від 15.05.1995 р. готельні 

послуги та послуги харчування, що надають суб'єкти туристської діяльності, 

підлягають обов'язковій сертифікації.  

Готелі України поділяють на п'ять категорій зірок, що позначаються 

символом «*», на підставі комплексу вимог до матеріально-технічного 

забезпечення, номенклатури та якості послуг, рівня обслуговування. Особливої 

уваги заслуговують вимога безпеки та вимоги до персоналу, що є новими для 

нашого готельного господарства [4]. 

Чинна нині система класифікації готелів та інших засобів розміщення є 

важливим кроком на шляху поліпшення якості обслуговування. 

Література: 1. Kabushkin N.I. Menedzhment gostinits i restoranov / N.I. 

Kabushkin. – M.: 2009. – 270 s. 2. Kochkurova E. A. Harakteristiki poslug I 

osoblivostI rinku gotelnih poslug / E. A. Kochkurova //Ezhemesyachnyiy zhurnal 

«Gostinichnoe delo». – #8. – 2009.–S.35-48. 3.Vakulenko R.Ya. Upravlenie 

gostinichnyim predpriyatiem: uchebnoe posobie / R.Ya. Vakulenko, E. A. 

Kochkurova. — M.: Universitetskaya kniga: Logos, 2008.– 230s. 4.Sorokina A.V. 

Organizatsiya obsluzhivaniya v gostinitsah i turistskih kompleksah / A.V. Sorokina. – 

M.: Infra-M, 2009. – 405 s. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОВОРКІНГУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

БІЗНЕС-ТУРИЗМУ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., ст. гр. ЕП – 31 Тихомирова А.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Бізнес-туризм – порівняно новий продукт, який пропонується на 

українському і зарубіжних ринках туристських продуктів і вимагає всебічного 

дослідження та визначення ролі держави в його просуванні. В українській 

економічній науці поки не склалися комплексні уявлення про бізнес-туризм як 
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пріоритет розвитку туристичного ринку в Україні. Бізнес-туризм - це поїздки 

співробітників підприємств з діловими цілями, або організація корпоративних 

заходів. Діловий туризм включає власне ділові поїздки (відрядження) 

бізнесменів і підприємців, конгресово-виставковий, проведення подієвих 

заходів. Інтенсивний розвиток ділових, культурних і наукових зв’язків між 

регіонами і країнами, загальний економічний розвиток, будівництво нових і 

модернізація наявних підприємств у різних галузях економіки визначають 

важливість розвитку індустрії ділового туризму, з одного боку, і відсутність 

сезонного спаду як невід’ємна умова успішного бізнесу – з іншого. Це, своєю 

чергою, значно впливає на розвиток національної економіки та її інтеграцію у 

світовий ринок. 

Дослідженням туристичної діяльності, зокрема бізнес-туризму, займалися 

такі вчені, як: Федорченко В.К., Гасиев М., Мальська М.П., Горбань Г.П., Титова 

Н.В. та ін. [1,с. 35; 2,с. 18; 3,с. 67; 4; 5]. Усе частіше лунає думка щодо 

доцільності використання коворкінгу в контексті розвитку бізнес-туризму [6–

10]. 

Бізнес-туризм є не тільки перспективним і прибутковим видом 

туристичного бізнесу, але також характеризується високим і стабільним 

зростанням і відносною стійкістю до дії економічних, політичних, кліматичних 

та інших факторів. Це свідчить  про те, що бізнес-туризм сам по собі є ключовим 

елементом стимулювання зростання національної економіки. Як наслідок, 

економічна криза не здатна вплинути на бізнес у діловому туризмі, оскільки 

феномен індустрії зустрічей полягає в тому, що розвиток будь-якої  держави, так 

само як і будь-якого бізнесу, неможливий без активного обміну інформацією, 

оволодіння новими технологіями, підвищення кваліфікації на всіх рівнях 

ділового освіти, участі в міжнародних конгресах і виставках.  

Ділова людина, особливо іноземний бізнесмен, хотіла б поселитися в 

Україні не просто в готелі, а у спеціалізованому бізнес-готелі, обов’язковою 

складовою якого є диверсифікований бізнес-центр, що має надавати безліч 

ділових послуг з обов’язковою розважально-ознайомлювальною програмою. 

Саме тому в контексті ділового туризму необхідно приділити увагу створенню 

колективних просторів, зокрема коворкінгів, бізнес-інкубаторів, антикафе та 

навчальних центрів. Коворкінги як тип колективних просторів є найбільш 

поширеним у світі. 

У нашому світі умови праці  можуть  обмежувати творчу людину: 

напруга через дисципліну, ієрархічна структура, довга дорога до офісу,  докори з 

боку управління, коли вона працює в  офісі компанії. Для художників, 

архітекторів, дизайнерів та інженерів в їх діяльності головне – креативність і 

знання, які забезпечують досягнення творчого результату. 

Коворкінг дає змогу працювати в орендованому місці певний час, 

залишаючись незалежними і вільними, використовуючи спільне приміщення для 

своєї діяльності. Не кожен починаючий фахівець має можливість оренду- вати 

власний офіс, а робота на підприємстві не приносить успішного результату через 

деякі умови праці. Це може бути нетворча атмосфера і почуття залежності. За 

таких умов робота не приносить відчуття радості працівнику. Зазвичай 

коворкінг має приміщення для самої праці, для перемовин, для відпочинку, 

тобто будь-яка творча особа має все для повноцінної роботи. Також це місце є 

платним і це дає стимул до роботи і прогресивного результату. Наші  спеціалісти  

в  будівельній  галузі зможуть повноцінно  працювати  в  таких  умовах, відчути 

комфорт і отримати масу нових знань, відвідуючи майстер-класи в коворкінгу, 

обмінюючись досвідом з іншими фахівцями. Найбільш перспективні проекти 

працівників зможуть знайти інвесторів. Сама атмосфера надихає на роботу, 
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оскільки люди  приходять до коворкінгу не тому, що треба, а тому, що важливо і 

хочеться. 

 

Література: 1. Федорченко В.К. Готельне господарство: основні показ- 

ники, оцінка якості послуг: [навч. посіб.] / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. – К.: 

Логос, 1999. –76 с. 2. Гасиев М. Основы делового туризма и индустрии MICE в 

России и за рубежом: сравнение и тенденции / М. Гасиев. – М., 2004. – 145 с. 3. 

Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: [підручник] / М.П. 

Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 4. Горбань 

Г.П. Особливості формування попиту на туристичний продукт / Г.П. Горбань 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net. 5. Титова Н.В. Діловий 

туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їхнього вирішення / Н.В. 

Титова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.proconf.ru/ 

turism.html. 6. Альтернатива офисам. В Украине становятся популярными 

коворкинги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hi.dn. 

ua/index.php?option =com_content&view=article&id=58314:2015- 07-27-14-21-

30&catid=54:ukrnews& Itemid=148. 7. Актуальний бізнес в Україні 2016–2017: 

ТОП-7 ідей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lemarbet. 

com/ua/biznes-v-ukraine/aktualnyj-biznes-v-ukraine-top-7- vostrebovannyh-idej/. 8 

Економіка креативних просторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pawillion.com/uk/ekonomika-kreativnih- prostoriv/. 9. 50 ідей для розвитку 

будь-якого українського міста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://inspired.com.ua/ ideas/50-ideas-for-cities/. 10. Всім на користь: як мережі 

знань допомагають бізнесу і громадськості [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://projects.platfor.ma/merezha-znan/. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАКТИКИ И ОПЫТ  

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр. АТ-41 Бондаренко А. Ю. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Каждый житель села или города имеет право на современности медицину 

и образование, доступные и качественные Административные, коммунальные, 

социальные услуги, хорошие дороги, чистые и освещенные улицы. Но люди 

могут влиять на качество этих услуг лишь тогда, когда ответственные за их 

предоставление находятся вблизи. Ближайшее к людям властью являются 

органы местного самоуправления: сельские и городские советы и их исполкомы. 

Именно они должны иметь широкие полномочия и достаточно средств, чтобы 

быть способными решать все местные вопросы и нести за это ответственность. 

Процесс передачи полномочий и финансов от государственной власти к органам 

местного самоуправления (сельские и городские советы) называется 

децентрализация власти.  

В Украине реформа децентрализации власти началась в 2014 году, однако 

в мире, а особенно в Европейский странах, подобное управление государством 

успешно практикуется уже многие годы. Взяв курс на 

децентрализацию, Кабмин начал сотрудничать с группой польских экспертов, 

которые более 20 лет назад уже провели эту реформу в Польше.  

В Польше сначала была проведена административно-территориальная 

реформа: из 49 воеводств осталось 16, а количество повятов и гмин сократилось 

до 379 и 2479 соответственно. Сейчас в Украине — 24 области, 490 районов и 10 

279 сельсоветов. После добровольного объединения останется 27 регионов (то 

http://tourlib.net/
http://www.proconf.ru/
http://hi.dn/
http://lemarbet/
http://pawillion.com/uk/ekonomika-kreativnih-%20prostoriv/
http://inspired.com.ua/
http://projects.platfor.ma/merezha-znan/
https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-podorozhajut-khleb-ciharety-i-cpirtnoe.html
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есть фактически областей станет больше), 150—200 районов и 1500—2000 

громад. Но дело не только в передаче полномочий. Изюминка децентрализации 

— право самостоятельно распоряжаться финансами. В отличие от украинских 

громад, которые еще в 2014-м имели право лишь на 20% собственных доходов, в 

"кассах" польских гмин остается до 60% собранных налогов. Самой богатой 

считается Познань: там 90% бюджета — собственные доходы. 

От французской модели децентрализации власти мы позаимствовали 

почти все: от института префектов до централизованной модели управления 

Парижем более чем 36 тыс. коммун. Децентрализация во Франции проходила в 

середине 80-х, а должность префекта ввел Наполеон еще в 1800 году. Сначала он 

наделил этих чиновников максимальными полномочиями, но потом их права 

урезали, и в 1982-м у префектов осталось лишь право контрольно-надзорной за 

местной властью функции. Как и в нашем проекте изменений в Конституцию, во 

Франции префектов назначает и увольняет президент, но де-факто префекты 

подчиняются МВД. Что, в принципе, правильно: если местная власть нарушает 

Конституцию, префект обязан обратиться в правоохранительные органы и суд. 

У нас предлагается подчинить префектов президенту: эту норму критикует 

бывший судья КС Виктор Шишкин и замглавы Конституционной комиссии 

Виктор Мусияка. 

Как и во всех странах Европы, ни одна французская коммуна не 

обеспечивает себя на все 100%. Коммунам разрешено вводить местные сборы: 

налог на уборку территорий, на коммуникации. Но, в отличие от других стран 

ЕС, во Франции самая жесткая налоговая система. Так, к примеру, каждый 

француз платит налог на семью.  Также во Франции подакцизными товарами 

считаются спички, сахар и кондитерские изделия. Эти налоги также наполняют 

местные бюджеты. Эксперты считают Францию исторически централизованной 

страной.  

Помимо опыта Польши и Франции, чему-то украинские власти учатся и у 

Германии и Швеции. Правда, что касается официального Берлина, эксперты 

предостерегают: Германия — федеративная страна, и ее опыт передачи 

полномочий на места стоит рассматривать аккуратно. Так, до середины XIX века 

на территории Германии существовало много отдельных гособразований, а в 

нынешнем виде земли сформировались только после войны. По конституции, 

земли не являются административными единицами ФРГ. Наоборот, ФРГ — это 

объединение земель. Земли — субъекты конституционного права с 

ограниченной международной правосубъектностью (они могут принимать 

законы в интересах своих земель, но не могут самостоятельно вести 

международную политику: например, заключать договора с другими странами). 

Украинские же громады не могут принимать собственных законов. А вот 

бюджетную децентрализацию можно смело рассматривать в качестве примера 

для Украины. Кстати, в вопросе введения своих местных налогов и сборов 

власти немецких земель даже превзошли своих коллег по французским 

коммунам. Так, в бюджеты некоторых земель жители платят налоги на пиво, 

собак, развлечения, лотереи и кино. И на 80% бюджет земель формируется за 

счет собственных поступлений. В отличие от Польши и Франции, где этот 

показатель в среднем не превышает 60%. Но, как и везде, Берлин поддерживает 

земли дотациями и субвенциями. После падения Берлинской стены и 

объединения Германии новые федеральные земли востока страны были 

экономически слабее. Учитывая это, власти приняли несколько программ 

выравнивания отстающих регионов для сбалансирования бюджетов "новых" 

земель за счет перераспределения доли ВВП экономически мощных 

промышленных "чемпионов" (Баварии, Баден-Вюртемберга) в пользу восточных 

https://www.segodnya.ua/politics/pnews/putin-ne-smozhet-otvernut-ukrainu-ot-evropy-makkeyn-484320.html
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регионов. В первые годы существования объединенной Германии это позволило 

в сжатые сроки реализовать целый ряд комплексных инфраструктурных 

проектов и улучшить социальное благополучие восточных немцев. Ожидается, 

что с 2020 года будет новая программа финансирования не только новых земель, 

но и всех регионов, нуждающихся в помощи. В Швеции же реформа стартовала 

в 90-х. Как и в Польше, количество муниципалитетов сократилось с 1000 до 280. 

В Швеции два типа органов местного самоуправления: муниципалитет на 

местном уровне и ландстинг — на региональном. В отличие от федеративной 

Германии, к компетенции органов местной шведской власти относится 

образование, медицина, инфраструктура. Значительное количество налогов 

остается на местах. Каждый регион и муниципалитет имеют право 

устанавливать свои ставки налогов. Главный источник дохода — подоходный 

налог. Самая высокая его ставка в одном из муниципалитетов — 33,17%, самая 

низкая — 27,13%. Местные бюджеты Швеции также получают дотацию из 

центра. 

Изменения в ходе реформы децентрализации власти коснулись не менее 

полутора десятков стран – от юга до крайнего севера, от Восточной Европы до 

Западной, и в ЕС, и за его пределами. Украина, Грузия, Латвия, Эстония – эти 

страны объединяет не только желание отойти подальше от так называемого 

"старшего брата". В этих четырех государствах поняли, что советское 

административное деление просто несовместимо с новой реальностью. 

Проще всего сделали в Грузии. В 2006 году тут произошла быстрая 

директивная реформа, которая просто ликвидировала самый низкий уровень 

самоуправления – сельский и поселковый. То есть сами села остались, а вот 

депутатов и сельского главу там теперь не выбирают.65 бывших районов 

Грузии, по сути, превратились в 65 крупных муниципалитетов и стали базовым 

звеном местного самоуправления. 

Пример Латвии – еще более неожиданный и неоднозначный. До 2009 

года здесь было более 500 муниципалитетов. Небольшая балтийская страна 

просто не могла существовать дальше с таким количеством местных властей. 

После реформы в Латвии остались 118 общин, то есть объединение произошло в 

пропорции примерно 1 к 5. А еще во время реформы были ликвидированы 

районы и приравненные к районам города – в них просто исчезла потребность, 

их полномочия перешли "вниз", к общинам. 

Среди стран Балтии есть и более позитивный пример админреформы. Это 

– пример Эстонии. Эстония долгое время "проталкивала" добровольное 

объединение общин. Но за 18 лет (с 1996 по 2014) количество муниципалитетов 

сократилось лишь на 16%, с 254 до 213. Но недавно там решились на 

добровольно-принудительную реформу. В итоге за год число общин 

сократилось до 79. Районы здесь также ликвидируют. Большинство их функций 

переходит "вниз", и только отдельные услуги (прежде всего, связанные со 

здравоохранением) будут управляться на уровне государства. 

Пожалуй, наиболее радикальное уменьшение количества 

муниципалитетов произошло в Греции. После кризиса 2008-2009 годов эта 

страна испытывала острую потребность в экономии средств. Хотя реформа здесь 

началась еще в "богатые времена". Ведь маленькие деревни как 

самостоятельные единицы не только экономически невыгодны, но и просто 

неэффективны. На первом этапе реформы, в 1999 году, количество 

муниципалитетов сократилось в пять раз, с 5825 до 1033. Второй этап 

продолжил сокращение: число муниципалитетов уменьшилось с 1033 до 325, а 

регионов – с 50 до 13. Некоторые функции, которые ранее осуществлялись на 

региональном уровне, были переданы укрупненным муниципалитетам. Масштаб 
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реформы действительно впечатляет: в два этапа количество местных общин 

сократилось почти в 18 раз, с 5825 до 325. В Украине реформа децентрализации 

власти набирает обороты, возможно это будет первая страна, где эта реформа 

успешно закончится, ведь несмотря на то, что в Европейских странах данная 

реформа идет уже многие годы, ни одна страна не может похвастаться ее 

завершением.  И на этом пути опыт других стран (соседей и не только их) очень 

важен. Тем более что приведенные примеры– это не исчерпывающий перечень 

стран, которые проводили и проводят подобную реформу. 

 

 

СОЗДАНИЕ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ МЕЖДУ   

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И УКРАИНОЙ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Биргюль Ф. 

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 

 

В течение около 20 лет в Украине применяется такой инструмент 

стимулирования инвестиций на определенных локальных территориях как 

специальные экономические зоны (СЭЗ). За период 1995-2000 гг. Было создано 

12 СЭЗ на локальных территориях в 8 регионах. Согласно мировой практике, 

ощутимый эффект в масштабах страны наступает через 10 лет после начала их 

применения. В Украине их высокая эффективность стала очевидной уже в 

первое десятилетие их функционирования. Однако в следующем периоде 

произошло стремительное падение всех их социально-экономических 

показателей. Основной причиной такой динамики стали принятые неверные 

решения по изменению условий их функционирования на основании 

распространенной дезинформации относительно низкой результативности и 

бюджетной неэффективности СЭЗ и корыстных злоупотреблений их субъектов 

[1].  

В 2005 г. состоялась единственная за весь период функционирования СЭЗ 

сущностная трансформация условий деятельности их субъектов хозяйствования, 

в результате которой одновременно была полностью ликвидирована система 

фискальных льгот (фактически единых дополнительных стимулов для субъектов 

хозяйствования в их пределах). Такая трансформация побудила большинство 

инвесторов заблаговременно остановить реализацию своих проектов и вскоре на 

четырех СЭЗ ( «Порт Крым», «Николаев», «Курортополис Трускавец», «Азов») 

хозяйственная деятельность вообще прекратилась, а на остальных 6 СЭЗ - на 

грани остановки [2]. На фоне такого упадка СЭЗ в Украине количество 

аналогичных организационно-экономических форм стимулирования 

инвестиционной и инновационной деятельности в странах-соседях за последние 

годы существенно увеличилась, а основные социально-экономические 

показатели их применения в разы превышают достигнутые Украины. В этом 

контексте для Украины является подходящим опыт Турции, которая уже более 

30 лет использует аналогичный экономический инструмент - свободные зоны 

(ВЗ) для привлечения инвестиций, развития экспортно производств и ускорение 

интеграции экономики страны в мировую. При этом, Турция уже интегрирована 

в Европейский Союз, в качестве ассоциированного члена, и рассматривает 

дальнейшее функционирование ВЗ в стратегической перспективе будущего 

полного членства в ЕС.  

В результате их деятельности ожидается прямой эффект в виде 

увеличения потока иностранных пациентов, главным образом из сопредельных 

стран, и опосредованный - увеличение туристического потока за счет таких 
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пациентов, оставаться после медицинского лечения также и на курортно-

туристический отдых. Среди преференций таких зон предусматривается 

возможность привлечения иностранного медицинского персонала (в 

медицинских учреждениях на остальной территории Турции действует 

соответствующий запрет), а также ряд налоговых и инвестиционных стимулов, в 

частности освобождение от уплаты налогов при импорте медицинского 

оборудования. Также Турция приступила к созданию ВЗ по своей модели в 

других странах. Уже достигнуты договоренности с Иорданией о создании двух 

таких ВЗ в ее провинциях Акабе и Аль-Мафрек, что обеспечит увеличение 

объема турецких инвестиций в эту страну до 1 млрд долл. США [4].  

Ожидается, что действующие в рамках СЗ турецкие компании будут 

иметь преимущества при реализации инфраструктурных проектов, а также 

пользоваться другими льготами при торговле со странами Ближнего Востока и 

Северной Африки. Сейчас имеют место заявления о создании такой СЗ и в 

Иране [5].  

Турция неоднократно заявляла и о своей готовности вести переговоры по 

проектам по созданию ряда функциональных единиц таких специальных режиме 

экономической деятельности как технологические парки и индустриальные 

парки в Украине. Передавая опыт и приобщаясь к финансированию развития 

инфраструктуры в этих СЗ, Турция ожидает специальные привлекательные 

условия для своих инвесторов.  

Успешность турецкого опыта основывается на системности проводимых 

преобразований, поиске баланса между необходимыми и достаточными 

стимулами для субъектов хозяйствования, которые выгодно отличаются по 

сравнению с украинскими СЭЗ, в частности: простая и быстрая процедура 

создания и определения границ СЗ решениями Совета министров Турции (в 

Украине процедура создания СЭЗ является сложной и забюрократизированной и 

предусматривает принятие отдельного закона Верховной Радой Украины по 

каждой функциональной единицы) предоставление готовой к использованию 

инфраструктуры (стандартные офисные, складские и производственные 

площади с электро-, водо-, газо-, очистными и коммуникационными сетями) или 

предоставление возможности инвесторам сведения по их счет производственных 

мощностей в соответствии с индивидуальными потребностями (в Украине 

отсутствует подготовлена инфраструктура и коммуникационные сети, а 

развитие инфраструктуры фактически осуществлялась инвесторами, хотя 

должна была быть профинансирована за счет государства) действие системы 

фискальных стимулов и преференций для резидентов ВЗ среди которых: 

 - применение режима свободной таможенной зоны к товарам ввозимых в 

зону или вывозимые из нее в Турцию, страны ЕС и третьи страны 

(освобождение от уплаты ввозной пошлины и других сопутствующих сборов и 

НДС);  

- освобождение от уплаты налога на прибыль (доход) или корпоративного 

налога для резидентов, осуществляющих промышленную деятельность;  

- освобождение от уплаты или снижение ставки (до 50%) налога на доход 

работников, работающих на резидентов с объемом экспорта 85%  

- осуществление платежей в зоне в валюте. (В Украине отсутствует 

система преференций и стимулов для резидентов СЭЗ.)  

- период действия операционной лицензии для резидентов ВЗ 

зависимости от вида экономической деятельности ограничен (15-45 лет) (в 

Украине период деятельности субъекта хозяйствования СЭЗ ограничен сроком 

функционирования самой СЭЗ - 20-60 лет); (Представленные на сайте 

Министерства экономики и торговли Украины условия функционирования СЭЗ 
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уже около 10 лет являются неактуальными, а результаты функционирования 

СЭЗ Украины являются закрытыми статистическим данным и предоставляются 

пользователям только за определенную плату, что ограничивает доступ к ним и 

привело к неоднократного использования ложных данных в СМИ и даже в 

органах государственной власти, в частности Верховной Раде Украины). 

Отметим, что сложившаяся в Турции система фискальных льгот в рамках ВЗ 

Турции является существенной для инвесторов (к примеру, общие по стране 

ставки корпоративного налога составляют 20% и налога с доходов граждан - от 

15 до 35%; аналогичные или близкие по уровню ставки применяются в других 

соседних странах). Итак, турецкий опыт по СЗ целесообразно учитывать при 

переосмыслении основ создания и функционирования украинских СЭЗ, 

дальнейшее применение которых в дальнейшем считаем актуальным, поскольку 

общее снижение номинальных ставок основных налогов и введения других 

специальных режимов экономической деятельности (научных парков и 

индустриальных парков) не обеспечил желаемого уровня инвестирования, 

прежде всего в депрессивных регионах. 

Литература: 1. Єгорова О.О. Спеціальні економічні зони України: 

результати, проблеми та перспективи / О.О. Єгорова // Науковий вісник 

Херсонського державного університету (Серія «Економічні науки»). – 2014 р. - 

№ 5. – С. 167-173. 2. Довідково: Термін функціонування однієї СЕЗ («Сиваш») 

вичерпався, діяльність ще однієї («Інтерпорт Ковель») так і не розпочалася через 

незавершеність формування нормативно-правової бази. 3. Serbest Bölgeler 

İstatistikleri // Міністерство економіки Туреччини : офіц. веб.-сайт. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=DB0F9C70-

D8D3-8566-452017EB264254F4 4. Турция создаст две свободные экономические 
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iran-mogut-sozdat-svobodnuyu-ekonomicheskuyu-zonu.html 6. Основні показники 

по СЕЗ станом на 13.05.2004 р. // Міністерство економічого розвитку і торгівлі 

України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=37016&cat_id= 36709; 

Основні пільги, що надаються інвесторам на територіях спеціальних (вільних) 

економічних зон (СЕЗ) станом на 13.05.2004 // Міністерство економічого 

розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish /article?art_id=36999&cat_ id=36709 7. 

Вільні економічні зони // Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=36676  

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕСОВ 

 

к.эк.н., доцент, Вербицкая В.И., студент Якушко Денис 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

На сегодняшний день административно-территориальная реформа 

является одним из наиболее важных условий, которые Украина должна 

выполнить на пути выбранного внешнеполитического курса на евроинтеграцию. 

В первую очередь речь идет о децентрализации, изменениях в системе местного 

самоуправления и территориальной организации власти. Принципы 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish
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децентрализации можно назвать основой функционирования системы 

современного государственного управления на территории Европы, поскольку 

они характерны для наиболее успешных унитарных государств, например, 

Польши, Чехии, Эстонии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции [1]. Поэтому, по 

утверждению украинских властей, в этом вопросе наша страна будет 

ориентироваться на положительный опыт европейских стран, и, в частности, на 

польскую модель децентрализации. 

Потребность в децентрализации в Польше возникла в связи с 

масштабными процессами либерализации и реализации рыночных реформ, а ее 

целью было максимальное обеспечение самостоятельного функционирования 

каждого региона, создание более эффективных и прозрачных политических 

институтов, и усиление институтов гражданского общества. Так, в начале 

девяностых в стране количество воеводств (областей) было уменьшено с 49 до 

16. Как следствие, в Польше изменилось распределение полномочий между 

центральными и самоуправляющимися органами власти, была отменена 

монополия администрации, также был сокращен госаппарат и уменьшена 

расходная часть. Дополнительно была изменена схема перераспределения 

уплаты налогов из государственного бюджета в местные бюджеты: так, на 

местах сегодня остается около 40% подоходных налогов, почти 7% доходов от 

корпоративных налогов и 100% налогов на недвижимость. 

Примечательно, что в рамках децентрализации польские власти решили 

сделать ставку на сотрудничество регионов, которое предполагало создание 

свободных экономических зон и оказание помощи одного региона другому в 

условиях профицита и дефицита бюджета. Немаловажно также будет упомянуть 

о том, что в результате проведения административно-территориальной реформы 

в Польше власть отделилась от бизнеса, что позволило каждому гражданину 

свободно и на выгодных условиях заниматься хозяйственной деятельностью. 

По итогу административной децентрализации власти и регионализации 

территориального строя Польши первоочередными целями польского 

правительства были названы внешняя и оборонная политика, национальная 

безопасность и стратегии развития государства и общества. В то время как 

задачами регионов стало собственное выживание и экономическое развитие, 

распоряжение собственными бюджетами и имуществом, ведение 

самостоятельного финансового хозяйства, а также приближение системы 

оказания услуг к населению. Как результат такого трудоемкого и довольно 

затратного реформирования, из всех соседних восточно-европейских государств 

именно Польша на сегодня характеризуется наибольшей инвестиционной 

привлекательностью, а её основными инвесторами являются Европейский Союз 

и компании из США, Германии и Франции. 

Пример Венгрии и Словакии, стран расположенных на западной границе 

Украины, может быть полезен если не в качестве руководства к действию, то, по 

крайней мере, в качестве примера как можно и нужно имплементировать 

реформы (и чего делать не стоит, что иногда не менее важно) [2]. 

Существует мнение, что каждый путь реформ является индивидуальным 

и Украина образца 2016 года не одинока в своих проблемах и совсем в 

недалеком прошлом схожие проблемы стояли и перед государствами 

Центральной и Восточной Европы, однако они весьма успешно с ними 

справились. С другой стороны  мы выражаем уверенность, что не стоит делать 

буквально все, что требует официальный Брюссель, т.к. это может быть не очень 

продуктивно, ведь там есть своя бюрократия, которая не может знать лучше, что 

необходимо в конкретно взятой стране. Проводимым реформам должно 

предшествовать серьезное обсуждение, базирующееся на понимании того, что 
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народ воспримет, на что он будет согласен, что является современным, но в, то, 

же время приемлемым для большинства в стране, где реализуется реформа 

децентрализации. 

Требование понимать чаяния народа, безусловно, очень важный момент 

для действующего политика, однако ситуация в странах Европы и Украине 

несколько отличается. Если в странах Центральной Европы была точная 

уверенность и солидарность в курсе «на ЕС», который воплощался в 

болезненных, но необходимых реформах, то в Украине значительная часть 

населения вообще ничего не знает о реформе децентрализации, а значительная 

часть не поддерживает её.  

По мнению других экспертов, вначале должен быть этап подготовки, 

который объединяет экспертов. Круглые столы и иные мероприятия должны 

максимально четко объяснить суть проводимых реформ, поскольку в Украине 

объяснение реформ часто запаздывает и идет вслед за декларацией о проведении 

реформ, неудивительно, что многие просто ничего не знают (или, по крайней 

мере, не знали на начальном этапе реализации) о реальной реформе 

децентрализации. Так, например, более 12 лет реформ в Словакии проходили 

под знаком передачи «региональной ответственности» и финансовых 

(пере)распределений где речь шла о децентрализации различных структур, 

децентрализации ответственности и соревновании между местными советами. 

Разумеется, что реформа без финансовых рычагов была бы обречена на 

провал. В Словакии 95-98% налогов физических лиц остается на местах. Именно 

эти средства служили основной для того, чтобы реформа обретала реальные 

очертания. Именно словацкие эксперты посчитали, что процесс 

децентрализации должен включать децентрализацию финансовую, 

децентрализацию ответственности и новый стандарт качества предоставления 

коммунальных услуг. 

Децентрализацию ответственности должно подготовить экспертное 

сообщество, которое также вовлечет гражданское общество и 

неправительственные организации в процесс разработки реформы. Причем этот 

процесс может проходить без вмешательства политических партий, т.к. 

муниципалитеты имеют схожие проблемы и не нуждаются в политическом 

подтексте, чтобы решать их. 

Финансовая децентрализация включает в себя несколько аспектов, в том 

числе и «цену реформы». Также необходимо создание новых институтов, 

которые будут укомплектованы квалифицированными сотрудниками. 

Административный потенциал также нуждается в финансировании, так что и на 

это необходимо запланировать выделение денег. 

Что касается финансовой децентрализации, то она напрямую зависит от 

ответственности: чем выше ответственность, тем выше и финансовая 

самостоятельность. Специфические потребности должны удовлетворяться за 

счет местных и региональных ресурсов. Причем именно бесконтрольные займы 

могут погубить идею финансовой самостоятельности. Без четкого 

законодательства по кредитованию можно легко оказаться перед лицом 

банкротства. 

Третьим пунктом процесса децентрализации в Словакии стал новый 

стандарт коммунальных услуг. В этой восточноевропейской стране решили 

пойти по пути критерия качества для определения уровня предоставляемых 

услуг. Также важным моментом стал переход на контрактный способ оказания 

услуг, таким образом, существенно снижался уровень коррупции. 

Как показывает общеевропейская практика [3], процесс децентрализации 

является достаточно сложным, а модели работы местного самоуправления в 
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разных странах могут кардинально отличаться. Тем не менее, на данный момент 

отмечается заинтересованность международных организаций относительно 

разработки и установления общеевропейских стандартов в этой области. Так, 

абсолютно очевидно, что грамотно разработанные и успешно реализованные 

программы реформ децентрализации ведут к активизации политического 

процесса, позволяют более рационально использовать бюджетные средства и 

улучшать качество предоставления государственных услуг, а также приводят к 

демократизации общества путем привлечения граждан к принятию решений и 

повышению доверия населения к органам государственной власти. Таким 

образом, учитывая тот факт, что в Украине было принято решение о 

децентрализации как ключевом аспекте конституционной и законодательной 

реформ, украинскому правительству необходимо детально изучить опыт 

проведения децентрализации в разных странах, чтобы максимально эффективно 

внедрить эту реформу в нашей стране и качественно модернизировать систему 

местного самоуправления. 

Процесс децентрализации, который в настоящее время происходит в 

Украине, встречает целый ряд препятствий. На низовом уровне многие 

представители сел и городов не видят реальных причин объединяться, считая, 

что реформа ухудшит их положение. 

На уровне экспертного сообщества также существует целый ряд 

скептиков, которые видят только негативные последствия реформы. Политики 

чаще всего используют данный концепт без наполнения его реальным смыслом, 

жонглируя понятиями, однако, не предлагая реальной альтернативы, путей 

выхода из сложившегося тупика. 

Таким образом, повышается важность иных моделей децентрализации, 

которые без слепого копирования, в некоторых аспектах могут быть 

использованы в украинских реалиях. 

 

Література: 1. European Economy Public Finance in EMU –2016, A report by 

the Commission services – Режим доступа : http://europa.eu.int/ 

comm/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm. 2. Давиденко С. В. 

Европейские уроки децентрализации власти: разные подходы государства и 

органов местного самоуправления к административной реформе (финансовый 

аспект) [Электронный ресурс]  / Давиденко С. В. – Режим доступа : 

soskin.info/newsfoto/file/Feodosiya/Davidenko.doc 3. Европейская практика. 

Децентрализация [Электронный ресурс] // Общественное объединение 

Европейский центр «Pro-Europa» в Комрате. – Режим доступа : http 

://proeuropa.md/index.php?newsid=237 

 

КРАУДФАНДІНГ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІДЕЙ 

 

Вєтрова В.В., канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Інкубатор, акселератор, краудфандінг, ангел, інвестфонд - усе це різні 

шляхи розвитку, а не альтернативи пошуку коштів. 

Краудфандінг являє собою особливий вид фінансування за допомогою 

збору коштів на реалізацію будь-якого проекту через Інтернет.  Кожен спонсор, 

передаючи гроші, отримує натомість певний бонус, наприклад, диск з фільмом, 

книгу з автографом або запрошення на знімальний майданчик [1].  

http://europa.eu.int/
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Однією з проблем розміщення нових ідей на краудфандингових сайтах, 

може бути відсутність або недостатність захисту інтелектуальної власності 

збоку самих сайтів. Як тільки ідея розміщена, вона може бути скопійована. Ця 

проблема вирішується завдяки завчасному заповненню усіх патентних 

документів, а також завдяки використанню авторських прав (копірайту) і 

торгової марки. Також слід використовувати нову форму захисту, яка 

підтримується Всесвітньою Організацією із захисту інтелектуальної власності і 

називається творчий штрих-код. 

Прихильники краудфандінгу стверджують, що він допомагає хорошим 

ідеям, які не відповідають формам традиційного сприйняття фінансистів, 

пробитися й отримати гроші завдяки мудрості натовпу. Якщо проект втягнувся, 

тобто стартував збір коштів, то це для підприємця означає ще більше шансів на 

успіх, адже його потенційні майбутні клієнти долучаються до творення бізнесу 

й, на додачу до цього, рекламують проект з уст в уста. Недоліком є лише те, що 

ідея мусить бути повністю розкритою на сайті, аби отримати підтримку людей, 

тому вона є вразливою до викрадення та перехоплення конкурентами. 

За прогнозом Всесвітнього Банку, до 2025 року щорічні вкладення в 

краудфандінг виростуть до $93 млрд. Лише третина всіх краудфандінгових 

проектів – соціальні й розважальні, інші – комерційної спрямованості.  

 

 Таблиця1 - ТОП-5 Європейських ринків краудфандінгу 

Країна Обсяги зібраних грошей, $ млрд 

Великобританія 6,70 

Франція 3,06 

Германія 1,97 

Голландія 1,01 

Іспанія 0,74 

 

Поки що краудфандінгом користуються переважно молоді підприємці, 

представники IT-індустрії та люди творчих професій. Якщо виключити новинні 

ресурси та мікроблоги, куди користувачі копіюють контент з інших соціальних 

медіа, то перші п'ять ресурсів – це популярні блоги, орієнтовані в тому числі на 

зарубіжну аудиторію, в Хабрахабр – закрите співтовариство IT-професіоналів. 

Як і в будь-якій новій галузі, основні проблеми краудфандінга полягають 

у донесенні інформації до потрібної аудиторії. Якщо говорити про потенційних 

спонсорів, то потрібна аудиторія – це прогресивно мислячі люди, які цікавляться 

новинками в технологіях, культурі та розвагах. Крім цього, даній категорії 

людей важливо брати участь у чомусь цікавому і важливому або, більше того, 

бути причетним. Що стосується авторів проектів, то тут мова може йти 

практично про будь-яку людину або організацію, які здатні створити щось 

незвичайне і зацікавити публіку. 

Теоретично, краудфандінг, крім інструменту для збору коштів, також 

виступає інструментом для аналізу попиту на створюваний продукт, і навіть 

інструментом для піару. Механізм простий – чим більше коштів вдалося 

залучити, тим вищий потенційний попит, чим більше заявив про себе, поки 

збирав кошти, тим більший так званий піар-вихлоп. Але знову ж таки, тут слід 

врахувати популярність автора проекту. 

Звичайно, якщо говорити про проблеми краудфандінга і якщо при цьому 

копати глибоко, то варто згадати і низьку фінансову грамотність населення, і 

відсутність інтересу до культури, і відсутність закону про краудфандінг, якого 

поки що немає навіть в США. У січні 2013 року в США повинен був вступити в 
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силу закон про форсований запуск бізнес-стартапів або JOBS Act. Саме цей 

закон повинен був легалізувати краудфандінг і дозволити американцям не 

просто жертвувати гроші на цікаві їм проекти, але й інвестувати їх, тобто 

вкладати з метою отримання прибутку. Однак його прийняття не відбулося. 

У Європі краудфандінг вже узаконено. Якщо він стане коли-небудь 

законним і у нас, то можна буде очікувати появи великої кількості організацій, 

що спеціалізуються на цьому виді фінансування і стартапів, а також спрощення 

процесу створення бізнесу для людей, що мають на руках тільки хорошу ідею й 

нічого більше. 

Основні проблеми краудфандінга пов'язані, по-перше, з недостатньо 

розвиненою інфраструктурою, а по-друге, з відсутністю інтересу з боку 

можливих вкладників, що обумовлено низькою фінансовою грамотністю 

населення. До основних труднощів можна віднести те, що не повсюдно є 

хороший Інтернет, а також не всі знають, як платити банківськими картками в 

Інтернеті. Разом з тим, у країнах, що розвиваються, краудфандінг має гарні 

перспективи для розвитку, враховуючи ще ненасичений ринок соціальних медіа, 

які є головним інструментом у цьому методі фінансування. 

Основним ризиком краудфандінга багато експертів вважають 

шахрайство, оскільки під виглядом благодійної ініціативи або цікавого проекту 

може бути організований збір коштів, які в підсумку не дійдуть до заявленого 

адресата і осядуть в руках зловмисників. 

Краудфандінгу також не вистачає харизматичних євангелістів, які 

зможуть привернути до цього процесу увагу людей. Поки ж їхню роль 

відіграють один з засновників найбільшої краудфандінгової платформи 

KickStarter Чарльз Адлер і режисер Гарі Хаствіт, який фінансує з її допомогою 

свої фільми. 

Незважаючи на всі складності, краудфандінг активно розвивається і 

залучає все більше проектів і спонсорів. Найвідоміший американський 

краудфандінговий майданчик KickStarter.com за 2012 рік зібрав близько $320 

млн, що, за оцінками експертів, дало йому виручку приблизно $16 млн. Це, 

безперечно, хороший результат, але будь-яка велика фінансова організація 

заробляє значно більше. З іншого боку, тенденція дуже позитивна – кількість 

відвідувачів KickStarter за останній рік збільшилася вдвічі, а краудфандінг стає 

помітним і резонансним явищем [2]. 

Які особливості й перспективи краудфандинга в Україні? 

Українські проекти, що зібрали кошти за допомогою краудфандинг-

майданчиків: 

Petcube — гаджет для дистанційного спостереження за домашніми 

тваринами (зібрано $251 тисячу); 

Lametric — універсальний годинник, що окрім часу показує іншу корисну 

інформацію з Інтернету (зібрано $258 тисяч); 

iBlazr — спалах для смартфонів (зібрано $56 тисяч); 

FORCEemotion — розумний браслет, що відслідковує фізичний стан; 

Phonster — кобура для телефону; 

KrakenFix — кріплення для лиж, сноубордів або лонгбордів, що 

дозволяють зручно носити їх на плечах (зібрано $10 тисяч) 

GreenNanny — пристрій, що забезпечує індивідуальний полив рослин; 

Planexta — розумний браслет, що відслідковує емоційний стан; 

GearEye — система пошуку загублених речей [3]. 

З точки зору творців проектів краудфандінг дає можливість реалізувати 

ідею, знайти гроші на яку через традиційні способи було б неможливо. 

Краудфандінг в порівнянні з традиційними способами фінансування мінімізує 
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кількість посередників: він відбувається без участі банків, венчурних 

капіталістів або біржі. Цей процес набагато простіше, прозоріше і 

демократичніше. Але і традиційні економічні агенти придивляються до 

краудфандінгом: з його допомогою вони можуть відслідковувати інноваційні 

ідеї і використовувати «мудрість натовпу» для оцінки перспектив того чи іншого 

проекту. 

Література: 1. wikipedia // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг  

2. Kickstarter Stats // URL: http://www.kickstarter.com/help/stats. 3. Краудфандинг в 

Украине: с миру по доллару // URL: https://inventure.com.ua/news/ukraine/ 

kraudfanding_v_ukraine_s_miru_po_dollaru 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Ке.н., доц. Гелеверя Є. М., ст. гр. ЕП-31 Босова Н. Ю.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Під фінансовими ресурсами підприємства найчастіше розуміють грошові 

доходи і нагромадження, які формуються на підприємстві під час його 

громадської діяльності за рахунок власних, позикових і залучених джерел 

фінансування та використовуються для формування грошових резервів 

підприємства, стимулювання працівників підприємства, формування активів 

підприємства [1].  

Управління фінансовими ресурсами належить до основних завдань 

фінансового менеджера на будь-якому підприємстві, оскільки їх структура і 

вартість значною мірою впливають на основні показники фінансово-

господарської діяльності підприємства та на ефективність діяльності 

господарюючого суб'єкта в цілому. До основних складових управління 

фінансовими ресурсами підприємства відносять управління власним капіталом, 

залученими коштами, а також управління структурою капіталу та визначення 

оптимальної його структури, яка б максимізувала ринкову вартість підприємства 

[2]. 

Реформування економічної системи України зумовлює необхідність 

підвищення ролі фінансового управління як найважливішого елемента загальної 

системи управління підприємством. У цьому зв'язку виникає практична потреба 

перегляду підходів щодо питань формування та використання фінансових 

ресурсів господарських суб’єктів.  

Дослідженням фінансових ресурсів присвячено багато праць та 

публікацій як українських так і зарубіжних вчених, таких як: Носик Н.Н., 

Федоров В.М., Суторміна В.М., Терьохін В.І., Сенчагов В.К., Гуйда Т.В. та ін. 

Саме поняття “ресурси” походить з французького слова “ressources” 

(допоміжний засіб), тобто грошові кошти, запаси, джерела коштів, доходів [1]. 

Англійська термінологія передбачає вживання таких аналогів: financial resources, 

funding source [2]. За дослівним перекладом перший термін означатиме 

“фінансові ресурси”, а другий – “джерела фінансування”. Система управління 

фінансовими ресурсами являє собою сукупність форм і методів на основі яких 

здійснюється управління грошовим оборотом та фінансовими  ресурсами. Дана 

система буде вважатися  ефективною лише тоді, коли вона дає змогу не лише 

раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечити системний пошук 

можливостей подальшого розвитку підприємства.  Успішна діяльність 

підприємства залежить від ефективного управління фінансовими ресурсами, яке 

спрямоване на створення конкурентоспроможної бази підприємства; лідерство 
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серед конкурентних фірм; уникнення банкрутства; зростання обсягів 

виробництва та реалізації; збільшення прибутку; збільшення ринкової вартості 

фірми.  

Література 1. Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. – М.: 

Сов. Энциклопедия, 1966. – 384 с. 2. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of 

English Language. Ed. Dir. B.S. Cayne. – Danbury, CT.: Lexicon Publications, Inc. 

1993. – 1206 p. 3. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, 

регулирование: монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: под. 

науч. ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 

2013. – 466 с. 4. Організація забезпечення створення фінансових кластерів 

транскордонного співробітництва / наук. ред та кер. автор. кол. проф. Н. М. 

Внукова. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 104 

с. 5. Гелеверя Є. М. Економіко-правове забезпечення формування 

накопичувальних фондів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків // 

Бізнес Інформ. – 2015. – №9. – C. 229–233. 6. Гелеверя Є.М. Методичні вказівки 

до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Бюджетна система» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» / Укладач Є. М. Гелеверя. – Харків: ХНУБА, 2015. – 20 с. 7. 

Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2009. - 728 с. 8. Бальцерович Л. 800 дней: краткая история великих 

перемен 1989-1991 / Лешек Бальцерович; записал Ежи Бачинский; в 

сотрудничестве с Ежи Козьминским.- Харьков: Золотые страницы, 2014.- 204 с. 

 

ЗАКОНОДАВЧА РЕФОРМА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ 

СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 

 

асп. Божидай І.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з 

вирішальних економічних складових кожної держави й визначається 

спроможністю країни ефективно контролювати якість та безпеку вироблених та 

ввезених продовольчих товарів. Ця сфера діяльності має надзвичайно важливі 

гуманітарний, соціальний, економічний і політичний аспекти у суспільстві. Від 

споживання якісних та безпечних продуктів харчування залежить здоров’я 

людини, її продуктивність праці та тривалість життя. З іншого боку, вироблення 

якісної харчової продукції та продовольчої сировини та їх експорт – це високий 

рівень ВВП, запорука процвітаючої та фінансово незалежної країни.  

Питання контролю якості продуктів харчування та захисту прав 

споживачів характеризується стрімкими законодавчими трансформаціями, що 

викликані становленням європейського вектору розвитку України. Керівництво 

країни планує до 2019 року впровадити європейську модель контролю якості 

харчових продуктів в Україні. Для досягнення поставленої мети проводиться 

адаптація вітчизняного законодавства відповідно до європейських стандартів та 

робота з реорганізації контролюючих установ. Законодавчі зміни, щодо питань 

підвищення якості та безпечності продуктів споживання та захисту прав 

споживачів, ґрунтуються на санітарних та фітосанітарних заходах, у 

відповідності до вимог Європейського Союзу. Вони ґрунтуються на: Законах 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» [1], «Про державний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
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благополуччя тварин» [2]; «Стратегія – 2020» [3]; Коаліційній угоді [4]; 

Програмі діяльності КМУ [5]; Меморандумі Україна – МВФ [6]; Порядку 

денному асоціації Україна – ЄС [7]. 

Мета реформи сільського господарства: забезпечення продовольчої 

безпеки країни та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

внутрішньому ринку; утвердження лідерства на світовому ринку продовольства 

та сільськогосподарської продукції; забезпечення прозорості та прогнозованості 

аграрної політики [8]. 

При посиленні вимог до якості та безпечності продуктів харчування, за 

умови виконання принципів СОТ, керуючись досвідом інших держав, доцільно: 

1) управління безпечністю харчової продукції проводити на різних етапах 

постачання продуктів харчування та своєчасно вживати запобіжних засобів, а не 

зводити лише до контролю готової продукції; 2) відповідальність за дотримання 

правил щодо безпечності перекласти з держави на приватний сектор, залишивши 

за собою дорадчі, наглядові та регуляторні функції; 3) створення єдиного органу 

чи інтегрованої системи контролю харчових продуктів.  

Для підвищення рівня безпечності продукції, охоплення усіх ланок 

харчового ланцюга, запровадження державного контролю в сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів "від лану  до столу" згідно з вимогами європейського 

законодавства в Україні встановлено та законодавчо закріплено вимоги щодо 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 

Впровадження нової системи управління безпечністю харчових 

продуктів, заснованої на принципах НАССР, повинно вирішити певні проблеми, 

зокрема: знизити навантаження та підвищити рівень особистої відповідальності 

операторів ринку, створити умови запобігання впливу негативних факторів на 

виробництві та забезпечити підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних виробників. 

Поєднання принципів НАССР з діючими міжнародними та державними 

стандартами якості повинні підвищити рівень безпечності харчових товарів 

національного виробництва. Виробники товарів харчової групи також 

зобов’язані вказувати стандарти у відповідності до яких виготовлена продукція.  

Для зміцнення довіри споживачів, партнерів, збільшення 

конкурентоспроможності і прибутку вітчизняні виробники харчової продукції 

повинні впроваджувати системи контролю якості та безпечності, засновані на 

принципах НАССР, підтверджені відповідними сертифікатами.  

З урахуванням нових вимог, відповідальність за неякісні товари харчової 

групи, перекладено з держави на товаровиробників. Під контроль підпадає не 

лише готова продукція, а можуть вибірково бути перевірено виробництво, 

транспортування та зберігання товарів продовольчої групи. Загалом, нове 

законодавство розроблено з позиції захисту прав споживачів та направлено на 

забезпечення безпечності продуктів харчування. 

Таким чином, трансформаційні процеси щодо реформування системи 

Державного управління якістю продуктів харчування та захисту прав 

споживачів мають позитивні результати. Так, проведена реорганізація структур 

Державного управління якістю продуктів харчування та захисту прав 

споживачів, що виконують функцію контролю якості та безпечності, дозволила 

уникнути суперечностей в роботі служб, тічко визначила їх обов’язки, 

підпорядкування та скоординувала дії. Законодавча реформа, зорієнтована на 

європейські стандарти, спрощує роботу підприємств АПК, звільнюючи їх від 

обов’язкових контролюючих перевірок, перекладаючи відповідальність за якість 

та безпечність продуктів харчування та продовольчої сировини на 
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товаровиробників. Впроваджені зміни дозволяють стверджувати про позитивні 

законодавчі зрушення та трансформації: сприяють розвитку вільної торгівлі, 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та 

унеможливлюють використання нормативних документів з метою введення в 

оману споживачів. Загалом, зазначені реформи покликані підвищити рівень: 

безпечності продуктів харчування, валового внутрішнього продукту від АПК, 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та сприяти 

розвитку внутрішнього ринку та імпорту вітчизняної продукції. Дані заходи, в 

свою чергу, дозволять стабілізувати економіку країни, підвищити рівень 

добробуту населення. 

Література: 1. Закон України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97; 2. Закон України «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19; 3. Указ Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015; 4. Верховна Рада Україна. Коаліційна 

угода. 2014. Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf; 5. Постанова Верховної 

Ради України «Про програму діяльності Кабінету Міністрів України» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1099-

19; 6. Меморандум Україна – МВФ [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38126682;  

7. Порядок денний асоціації Україна – ЄС [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_990; 8. Реформа сільського 

господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://reforms.in.ua/ua/reforms/reforma-silskogo-gospodarstva#passport. 

 

МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА 

МІСЦЕВОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

 

к.е.н., доцент, Брежнєва-Єрмоленко О.В. 

студент напряму «Фінанси і кредит», Галаганов В.О. 

Дніпровський державний технічний університет 

 

Питання ефективного наповнення бюджету та можливостей його 

ефективного використання залишається основною проблемою, з якою 

стикаються місцеві бюджети. Тому доцільним є визначення основних напрямів 

підвищення ефективності наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та 

вирішення проблеми оптимального розподілу відповідальності адміністративно-

територіальних одиниць стосовно ефективного використання коштів місцевих 

бюджетів. Одним з важливих етапів у даному напрямі є розробка ефективного 

фінансово-бюджетного інструментарію, який будуть застосовувати місцеві 

органи влади для підвищення темпів соціально-економічного розвитку регіону. 

Оптимальну модель фінансування економічного розвитку на місцевому рівні 

ілюструє табл. 1 [2]. 

За даними таблиці можна зробити висновок, що оптимальна модель 

фінансування економічного розвитку регіону повинна включати цілий спектр 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1099-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1099-19
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дохідних та видаткових джерел, які будуть розподілені в оптимальних 

пропорціях і будуть забезпечувати найбільше прискорення темпів економічної 

активності. 

 

Таблиця 1 - Оптимальна модель фінансування економічного розвитку на 

місцевому рівні 
Джерела Дохідні Видаткові 

Бюджетні 

- спеціальні податки та збори; 

- продаж комунального майна; 

- оренда комунального майна 

- міські цільові програми; 

- регіональні угоди щодо соціально-

економічного розвитку; 

- бюджетні інвестиційні проекти 

Інвестиційні  

- корпоратизація комунальних 

підприємств; 

- компенсація впливу внутрішніх 

дестабілізуючих факторів за 

рахунок інвестиційних ресурсів 

- інституції місцевого економічного 

розвитку; 

- місцеві цільові фонди; 

- розвиток спеціальних інвестиційних 

територій ; 

- розробка інвестиційних стимулів; 

- публічно-приватне партнерство 

Кредитні 
- облігаційні позики; 

- безоблігаційні позики  

- фінансування поточних та 
стратегічних проектів розвитку регіону 

залежно від терміну кредитування  

Грантові 

- створення спеціалізованих 

регіональних фондів розвитку 

інноваційних підприємств;  

- перерозподіл вільних бюджетних 

коштів на розвиток інноваційної 

діяльності 

- технічна допомога інноваційним та 

науковим підприємствам 

- ендавмент 

 - проекти корпоративної соціальної 

сфери 

 

Проте, для реалізації даної моделі необхідно вирішити основне питання, 

яке полягає у посиленні фінансової незалежності регіону через зменшення 

частки трансфертів у дохідній частині місцевих бюджетів та їх оптимальному 

соціально-економічному розвитку в контексті фінансово-бюджетної 

децентралізації  в країні. Розвиток кожного регіону повинен спиратись не тільки 

на фінансові аспекти, а й включати в себе соціально-економічну, наукову та 

адміністративно-правову сфери. Згідно з дослідженням незалежних експертів, 

для досягнення сталого економічного розвитку адміністративно-територіальної 

одиниці уряд повинен застосовувати інструменти соціально орієнтованого 

економічного розвитку регіону (рис. 1) [складено за даними 3].  

Аналіз рисунку дозволяє зробити висновок, що ефективне проведення 

децентралізації повинно ґрунтуватись на комплексному підході регіонального 

економічного розвитку, який буде включати в себе підтримку місцевого бізнесу, 

розвиток людського капіталу та підвищення привабливості територій, тобто 

охоплювати основні аспекти соціально-економічного розвитку. 

Не менш важливим у питанні проведення фінансово-бюджетної 

децентралізації в Україні є питання оптимального розподілу адміністративно-

територіальних одиниць та створення діючої інфраструктури для їх ефективної 

взаємодії. В даному питанні необхідно звернутись до перспективної моделі 

реформованої системи органів публічної влади на місцевому рівні, основи якої 

були прописані у програмі реформи децентралізації в Україні. За даними 

вітчизняних дослідників, оптимальна модель розподілу владних повноважень у 

сфері розподілу бюджетних коштів та відповідальності за їх ефективне 

використання повинна спиратись на гармонічному розподілі повноважень між 

трьома основними рівнями місцевої влади: регіональним, районним та рівнем 

громад. Провідна роль в даній моделі відводиться територіальним громадам та їх 

об'єднанням, які отримують найбільш широкі повноваження. Державні 
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представництва мають специфічну роль контролюючого органу та координатора 

дій місцевих органів влади у випадку надзвичайних ситуацій [1, с.130]. 

 

 
Рисунок 1 - Інструменти соціально-економічного розвитку регіону 

 

Вище сказане дозволяє зробити висновок, що на сьогоднішній день існує 

ряд методик та інструментів, які дозволять підвищити ефективність наповнення 

дохідної частини місцевих бюджетів. Розглянута модель фінансування 

економічного розвитку має ряд переваг порівняно з існуючою моделлю, проте не 

може бути реалізована самостійно. Тому доцільним є її застосування як 

складової частини механізму соціально-економічного розвитку регіону, який 

окрім фінансових аспектів буде враховувати питання розвитку людського 
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капіталу та підвищення загальної привабливості регіону. Для повноцінного 

застосування зазначеної моделі необхідно скористатись результатами 

досліджень вітчизняних науковців стосовно оптимального розподілу 

повноважень і відповідальності між рівнями місцевої влади. Тобто можна 

стверджувати, що для максимального підвищення ефективності наповнення 

місцевих бюджетів необхідно застосовувати комплексний підхід як до 

реформування місцевих органів влади, так і до реалізації оптимального 

механізму міжбюджетних відносин. 

Література: 1. Осипенко С.О. Місцеві бюджети в умовах децентралізації 

фінансових ресурсів: дис. канд. екон. наук.: 12.03.2016 / С.О. Осипенко. - 

Мелітополь. - 2016. - 233 с. 2. Офіційний сайт Одеського регіонального 

інституту державного управління, "Удосконалення механізму формування 

доходів місцевих бюджетів" [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://www.oridu.odessa.ua/7/4/krav4enko.pdf 3. Офіційний сайт проекту 

"ПРОРОЗВИТОК", "Інструменти економічного розвитку територій" 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ppv.net.ua/uploads/work_ 

attachments/ Local_Economic_ Development_ Toolkit _UA.pdf 

 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 

ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

 

К.е.н., доц. Гелеверя Є. М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Сьогодні ми маємо безліч особливостей та перешкод економіко-

правового, організаційного й соціального характеру, що гальмують процеси 

децентралізації у житловій сфері, основними з яких ми вважаємо невизначені 

механізми фінансового забезпечення та недосконала нормативно-правова база.  

В епоху інформаційного суспільства особливу роль повинні відігравати 

регіональні інформаційні ресурси, залучення мережі Інтернет, створення сайтів 

та громадське обговорення подій у житлово-будівельні сфері місцевих громад, 

форуми та блоги, використання соціальних мереж тощо, що може і повинне 

посилити роль громадськості у питаннях регулювання земельних відносин та 

формування привабливого інвестиційного клімату в житловій сфері. 

Наші розробки свідчать, що стратегічне планування розвитку житлового 

будівництва у регіоні в умовах децентралізації повинне включати три етапи: це 

розробка концепції стратегічного плану, його безпосереднє складання і нарешті 

реалізація та моніторинг. В силу того, що регіони України характеризуються 

певною асиметрією щодо процесів будівництва і капітального ремонту житла, 

конче необхідно запровадження системи показників глибини передумов 

соціально-економіч-ного розвитку процесу відновлення житлового фонду 

регіону, яка дасть змогу більш науково обґрунтовано закладати певні кошти 

місцевим громадам на житлово-будівельні роботи і перш за все на капітальний 

ремонт житла, а також формувати на ці цілі позабюджетні фонди. У зв’язку з 

тим, що будівництво житла у містах України і перш за все ущільнювальна 

забудова, як правило супроводжується різного роду соціальними конфліктами, 

нами пропонується організаційно-управлінська схема розв’язання конфліктних 

ситуацій в процесі відновлення міського житлового фонду на рівні місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації державного регулювання, яка 

передбачає відшкодування не більше 10% вартості будівництва до місцевого 

бюджету в залежності від коефіцієнту урахування соціально-економічних 

http://www.oridu.odessa.ua/7/4/krav4enko.pdf
http://ppv.net.ua/uploads/work_%20attachments/
http://ppv.net.ua/uploads/work_%20attachments/
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наслідків будівельно-відновлювальних робіт житлового фонду, складовою якого 

є: 

– коефіцієнт, враховуючий рівень дискомфорту при будівельно-

відновлювальних роботах; 

– коефіцієнт, враховуючий функціональний тип будівельно-

відновлювальних робіт житлового фонду; 

– коефіцієнт, враховуючий поствідновлювальний дискомфорт. 

Система удосконалення існуючої процедури отримання дозволів на 

будівництво та відновлення житла в умовах децентралізації державного 

управління в будівельній галузі повинна ґрунтуватися виключно на залученні 

лише окремих інститутів державної влади на місцевому рівні на передпроектній 

стадії, стадії розробки та затвердження проектної документації та безпосередньо 

стадії будівництва житла, що є запорукою сталого розвитку житлово-будівельної 

галузі у регіонах України та кроком до наближення їх до Європейського рівня 

життя. 

Література 

1. Бабаєв В. М. Управління міським господарством: теоретичні та 

прикладні аспекти / В. М. Бабаєв / Національна академія держ. управління при 

Президентові України. Харківський регіональний ін-т. – Х.:Видавництво ХарРІ 

НАДУ, 2004. – 204 с. 

2. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, 

регулирование: монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: под. 

науч. ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 

2013. – 466 с. 

 

ІНСТРУМЕНТИ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ТА ЇХ РОЛЬ У ПОКРАЩЕННІ БЛАГОУСТРОЮ  

СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ 

 

Кандидат економічних наук,  

старший науковий співробітник,  

Головко Л. В. 

Інститут демографії та соціальних досліджень  

імені М. В. Птухи НАН України 

 

Завдяки формуванню горизонтальних зв’язків співпраці між людьми, 

фундаментом розвитку сучасної України стає соціальний капітал. Активна 

участь громади через соціальну мобільність зміцнює трипартнерські відносини 

(учасниками формування яких є: громада, місцева влада, держава) та сприяє 

визначенню напрямів покращення умов життєдіяльності населення. Фінансова 

підтримка з боку держави у вигляді субвенцій, розширення можливостей діючих 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) щодо самостійного розподілу 

бюджетних коштів активізує процес реформування в країні. Першочерговості 

вирішення питань у більшості сільських поселень України все ще потребують 

проблеми стану інфраструктури, особливо дорожньо-транспортної, а також 

отримання якісних соціальних та комунальних послуг. 

Упродовж 2016 р. в регіональному аспекті найуспішнішою 

децентралізація стала у Тернопільській (26 ОТГ) та Хмельницькій (22 ОТГ) 

областях. Кошти діючих ОТГ даних областей були спрямовані на забезпечення 

поселень водогонами та на впровадження енергозберігаючих технологій. 

Важливу роль у підтримці процесів реформування має співпраця з 

європейськими країнами. Створення обласних офісів реформ за фінансової 
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підтримки міжнародних партнерів забезпечує проведення тренінгів для старост 

ОТГ, надання консультаційних послуг щодо організації, створення нових 

об’єднаних територіальних громад та налагодження ефективної роботи 

існуючих. Станом на 2018 р. в Україні створено 725 ОТГ (з них діючих 625). 

Найбільш активним процес реформування є у Дніпропетровській (56 ОТГ), 

Житомирській (45), Волинській (40), Тернопільській (40), Полтавській (39), 

Хмельницькій (39), Чернігівській (37) та Запорізькій (36) області [1, с. 4].  

Важливим фактором ефективного проведення децентралізації, 

підвищення економічного, сталого розвитку територій є співробітництво 

об’єднаних територіальних громад. За даними Міністерства регіонального 

розвитку та житлово-комунального господарства України станом на 2018 р. 614 

громад уклали між собою 142 договори міжмуніципального господарства. У 

рамках співпраці вирішуються питання житлово-комунального господарства, 

благоустрою, пожежної безпеки, освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення та інші. Згуртованість щодо вирішення нагальних питань сприяє 

розширенню спектру та підвищенню якості послуг для населення, привертає 

увагу інвесторів до підтримки розвитку нових адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Лідером за рівнем співробітництва територіальних громад є Полтавська 

область, де станом на березень 2018 р. укладена майже третя частина від 

загальної кількості спільних проектів міжмуніципального співробітництва по 

Україні. Активність громад у цьому напрямі підвищує їх спроможність у 

прискоренні економічного розвитку регіонів. Основні напрями співпраці 

спрямовані на покращення житлово-комунального господарства – 18 проектів, 

підвищення пожежної безпеки – 12, покращення освітніх та медичних послуг, 

соціального забезпечення – 10, благоустрій – 5 проектів. 

Упродовж 2014–2017 рр. на Полтавщині зросла кількість проектів 

міжнародної технічної допомоги, зокрема у 2014 р – 9 проектів, 2017 р. – 

27 проектів. Основними напрямами проектів є: громадське суспільство; 

енергоефективність; децентралізація; місцевий розвиток; захист навколишнього 

середовища; аграрний розвиток; освіта та наука; підтримка вимушено 

переселених осіб; інфраструктура та ін. У рамках міжнародної співпраці на 

Полтавщині успішно реалізуються: українсько-канадський проект «Партнерство 

для розвитку міст (Проект «ПРОМІС»)»; проект ПРООН/ЄС «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду»; швейцарсько-український проект DESPRO 

«Підтримка децентралізації в Україні» та ін. [2]. 

Високий рівень міжмуніципального співробітництва об’єднаних 

територіальних громад, співпраця з міжнародними партнерами сприяє 

зменшенню диспропорцій у розвитку окремих територій, демонструючи високу 

інвестиційну привабливість. За даними Євро-Рейтингу у 2017 р. серед регіонів 

України Полтавська область займала лідируючу позицію за оцінкою 

інвестиційної активності. Основними причинами є: активізація робіт у 

нафтодобувній сфері і сільському господарстві, що становлять 50 % капітальних 

інвестицій. Крім того обсяги будівництва у даних сферах, а також відновлення 

дорожньо-транспортної інфраструктури посилюють темпи росту інвестиційної 

активності. Стабільно висока інвестиційна ефективність є результатом дієвої 

стратегії господарювання в Полтавській області та формування зваженої 

інвестиційної політики з урахуванням регіональних особливостей економічного 

розвитку. В цілому в регіонах України підвищенню ефективності використання 

інвестицій сприятимуть процеси реформування стратегії управління, зниження 

негативного впливу ряду факторів (інфляції, політичної ситуації в країні та ін.).  
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Важливим аспектом в рамках процесу децентралізації є потужний 

інструмент локальної демократії – громадська партиципація, зокрема 

запровадження партиципаторного бюджету в об’єднаних територіальних 

громадах. Механізм створення якого ґрунтується на визначенні цілей, 

поетапності заходів та їх реалізації у скоординованій співпраці місцевих органів 

влади, депутатів, службовців, громадських активістів (ініціативних груп).  

Прикладом моделі «партиципаторного» бюджету є громадський бюджет 

м. Черкаси, який впроваджується з 2015 р. на базі польського досвіду за 

підтримки польсько-української фундації ПАУСІ [3, с. 22]. Дана модель 

дозволяє жителям міста приймати активну участь у визначенні суспільних 

потреб та  напрямів розподілу коштів міського бюджету для їх забезпечення. 

Успішна практика впровадження партиципаторного бюджету у місті діє і 

сьогодні, що вказує на високий рівень партнерських відносин між громадськістю 

та місцевою владою. 

Поширення процесу партисипації сприяє розвитку фінансової прозорості 

місцевого самоврядування, підвищення громадської ініціативності в регіонах 

України. Водночас, організація спільної роботи в контексті міжмуніципального 

співробітництва, мобілізує громади (особливо молодь) та їх зусилля для 

вирішення загальних проблем розвитку, підвищує якість життя населення, 

сприяє залученню інвесторів для реалізації партнерських проектів на основі 

принципу використання місцевих ресурсів для задоволення місцевих потреб. На 

часі значущим є створення умов для формування механізму регіонального 

кредитування для проектів розвитку, що дозволить підвищити рівень громад, 

визначати спільні стратегічні напрями суспільного розвитку. 

Література. 1. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування станом на 12 березня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/184/_2018_12.03__1___1_.pdf 2. 

Норіцина Н. Полтавщина ділиться секретами успішної реалізації проектів регіонального 

розвитку з Донецькою та Луганською областями. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zmist.pl.ua/news/poltavshchina 3. Плоский К. Аналітичний звіт 

«Партиципаторний бюджет» 2016 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf 
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Заработная плата, которую работник получает  без официального 

оформления, т.е. на руки получила название «серой» заработной платы. 

Любое  использование «серых» зарплат является нарушением действующего 

законодательства, что касается  и работодателей, и работников  

Согласно исследованию службы изучения общественного мнения 

при Европейской комиссии (Eurobarometer) , доля зарплат «в конвертах», т.е. 

без уплаты налогов и взносов на социальное страхование, в 27 странах ЕС 

колеблется от 1% до 23%. В среднем по Евросоюзу показатель составляет 5%. 

Самая непрозрачная для властей система оплаты труда зафиксирована в  

http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/184/_2018_12.03__1___1_.pdf
http://zmist.pl.ua/news/poltavshchina%203
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Румынии, где почти каждая четвертая зарплата (23%) вкладывается в конверт. 

Далее следуют Эстония и Венгрия.1 

Из стран Восточной Европы средний показатель "серой" оплаты труда 

ЕС не превышают только Чехия и Словения (3 и 5%). Из развитых стран самый 

высокий уровень "серой" оплаты труда отмечен в Италии (7%) и Бельгии (6%). 

Это значительно выше, чем у стран-лидеров рейтинга - Великобритании, 

Франции, Германии, Мальты, Люксембурга, в которых о получении денег "мимо 

кассы" заявил всего 1% работников. По данным социологов, в Западной 

и Северной Европе "в конверте" платят, как правило, за дополнительную работу, 

в Южной и Восточной Европе так может выплачиваться и регулярная 

зарплата.  

Выше всего уровень теневой оплаты труда в строительстве: 10% занятых 

в этой сфере сообщили о получении денег в конвертах. Далее следуют сельское 

хозяйство (7%), торговля, транспорт, бытовые услуги, гостиничный 

и ресторанный бизнес (по 6%). 

 Один из механизмов борьбы с серыми зарплатами в зарубежной 

практике - это выявление нарушений  путём увеличения количества 

инспекций. В  некоторых странах сконцентрировали усилия инспекторов на 

проверках конкретных отраслей. Так, в Румынии - это  компании из 

строительной сферы и легкой промышленности, в Латвии -рестораны и отели, в 

Швеции - службы такси и парикмахерские, а в Словении - школы вождения.2  

Следующим методом можно назвать установление высоких штрафов за 

нарушения. Германия  ввела в действие законы, усиливающие борьбу с 

нелегальным рынком труда в 2004 году.  При этом неуплата социальных взносов  

стала квалифицироваться преступлением. Штрафы за это нарушение были 

увеличены до EUR300 тыс. В Италии минимальный размер штрафа за неуплату 

социальных взносов составляет  EUR3 тыс. за каждого работника, в Болгарии  

этот вид штрафа может составить от  $35-720,  а по медицинскому страхованию 

-  $1440-2880.  Если же нарушения  повторятся , то штраф увеличивается до 

$2880 - 5760. 

 В Европейском союзе  актуальной является проблема неучтенных 

работников , в связи с чем в Италии, например, была внедрена система 

индивидуальных идентификационных карточек в строительной сфере. 

Работодатели, не предъявившие при проведении проверок  инспекторами 

карточек своих сотрудников, обязаны заплатить штраф EUR100-500 за каждого 

рабочего. Подобный механизм действует в сфере ресторанного и 

парикмахерского бизнеса в Швеции. С 2007 года  все работодатели в этих 

сферах обязаны вести ежедневный реестр сотрудников, отсутствие которого 

приводит к штрафу в EUR1000. Шведские налоговые органы проверили в 

течение  2007 года 80% компаний в ресторанном и парикмахерском бизнесе, 

легализовали  при этом более 4 тыс. сотрудников. 

В  странах Центральной и Восточной Европы выплаты в конвертах 

получают около 11% работников и в этих странах решение проблемы видят 

также в повышении размера минимальных зарплат. Так, в Болгарии 

минимальная зарплата, которую обязан платить работодатель, достигает 50% от 

средней зарплаты, в Словении  - 46%. В Польше проблему серых зарплат 

решали  путем проведения второго уровня пенсионной системы и реформы 

здравоохранения. Перечисленные меры по  легализации рынка труда в соседних 

                                                             
1Исследование: в Латвии доля «серых» зарплат – 6%. 

thttps://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20160310/897070.html  
2 Как в Европе побороли "серые" зарплаты. http://maxpark.com/user/1327325264/content/2704125 
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странах  позволили вывести из тени около 25% серых доходов граждан. 

Основной причиной серых и черных зарплат в этих странах названа  высокая 

налоговая нагрузка, состоящая из официальных налогов и неофициальных плат, 

вымогаемых  чиновниками. Общий размер единого социального взноса  

составляет около  40% от заработной платы. 

В Республике Молдова проблема выплат зарплат в «конвертах» 

рассматривается в рамках трехсторонней комиссии «Правительство-профсоюзы-

патронаты» довольно  давно. Так, в 2011 году правительство приняло 

постановление №477, согласно которому был утвердён План мероприятий по 

сокращению практики выплаты заработной платы «в конвертах» и нелегальной 

занятости. Одним из важнейших пунктов является  ежегодное повышение 

гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе, 

в зависимости от инфляции и производительности труда на национальном 

уровне. Правительство начало пересматривать уровень минимального заработка, 

тем самым заставляя работодателей повышать работникам зарплату, а частный 

сектор – хотя бы частично ее выводить из тени гораздо раньше, еще в 1990-х 

годах.  Благодаря этому, с 1 мая 2015 г. гарантированный минимальный размер 

оплаты труда в месяц в реальном секторе  в Молдове  составил 1900 леев, с 1 

мая 2016г.- 2100 леев и с 1 мая 2017 г. он составил 2380 леев в месяц  ($122) или 

14,09 леев в час , увеличившись на 13%. 

В Молдове с 16 марта 2017 года было ужесточено наказание за 

нарушение трудового законодательства, законодательства об охране здоровья 

и безопасности труда. В Кодексе о правонарушениях скорректирован размер 

штрафов за нарушения в этой области. Штрафы за выплаты «серых» зарплат 

( зарплат «в конвертах») в  денежном эквиваленте составляют от 20 тысяч леев 

до 75 тысяч леев. Так, согласно Ст.552, введенной в Кодекс о 

правонарушениях, выплата заработной платы или других платежей без 

отражения в бухгалтерском учете влечет наложение штрафа за каждого 

выявленного работника: 

 на физических лиц - в размере от 400 до 500 условных единиц (20 000- 25 

000 леев);  

 на должностных лиц - в размере от 1000 до 1500 условных единиц (50 000 

-75 000 леев);  

 на юридических лиц -в размере от 1000 до 1500 условных единиц (50 000 

– 75 000 леев). 

Конкретные шаги, уже предпринятые со стороны государства в 

Республике Молдова, в том числе и изменения в законодательстве, в бюджетно-

налоговой политике,  а также принятых мер по предотвращению теневой 

экономики, привели к  увеличению поступлений в национальный публичный 

бюджет.  В 2017 году поступление от подоходного налога , взимаемого с 

заработной платы, увеличилось почти на 14 процентов по сравнению с 2016 

годом, что связано с ростом зарплаты примерно на 11 процентов.  Объём 

поступлений в национальный публичный бюджет от подоходного налога, 

взимаемого с заработной платы, в 2017 году составил 3,5 миллиарда леев. 

Столько же денег поступило из фондов обязательного медицинского 

страхования. Доходы увеличились на 12%. Больше всего средств - почти 11 с 

половиной миллиардов леев - поступило из фондов социального страхования. 

Здесь рост превысил 18%. Увеличение поступлений обусловлено внедрением 

реформ, инициированных правительством. Были измененаны законодательная и 

нормативная базы, регламентирующие выплаты зарплат в реальном секторе 

экономики. Наибольших успехов в этом отношении добились крупные 

предприятия. Внедряются новые стандарты корпоративного менеджмента, 
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которые теперь соответствуют европейским. Осуществляется взаимодействие с 

внешними партнёрами, проводятся  аудиты в соответствии с международными 

стандартами.  

Однако, по некоторым данным, примерно 30% зарплат, все еще 

выплачиваются в конвертах.3 

Молдавские работодатели также, как и в других странах, объясняют 

наличие зарплат «в конвертах» высокими социальными налогами: 23% от фонда 

заработной платы нужно заплатить в соцфонд и 4,5% - на  цели медицинского 

страхования. Они ждут от государства снижения налоговой нагрузки. С каждого 

полученного работником лея государство получает 56 банов (по расчётам члена 

Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Молдовы).  

Кроме прямых налогов и взносов граждане платят и косвенные налоги: 

акцизы и НДС, которые включены в стоимость товара. Показателен тот факт, 

что, когда была введена нулевая ставка на прибыль, это почти не повлияло на 

выход зарплат из тени. Можно предположить, что главным фактором  в этом 

выступает не налог на доход, а социальные налоги. Необходимо отметить, что на 

крупных частных предприятиях, где есть профсоюзы и предприятия – члены 

патронатов, реже встречается зарплата «в конвертах». Были подготовлены 

изменения в Закон о заработной плате с тем, чтобы дифференцировать этот 

уровень , в зависимости от сложности работы и квалификации работников. 

Предложения. Значительно снизить  практику выплаты зарплат в 

конвертах можно будет, если государство продолжит начатые реформы и снизит 

налоговое давление. При этом интегрированный подход должен включать и 

меры поощрения. Препринимателям предлагается небольшое сокращение 

налогов, а они, взамен, должны открывать всю информацию о доходах. Понятно, 

что усилия по дальнейшему улучшению ситуации в этой сфере должны быть 

продолжены. 

Необходимо и дальше искать действенные решения, чтобы убедить 

экономических агентов работать законно и повысить  сбор налогов в госбюджет. 

В этом контексте существует  заинтересованность результатами исследований 

по увеличению сбора налогов за счёт внедрения мер по снижению 

неформальной экономики, в том числе и разработанных представителями 

компании компании PricewaterhouseCoopers (PwC) – создателя Фонда 

надлежащего управления, финансируемого правительством Великобритании4. 

Таким образом,  легализация заработных плат  требует комплексного 

подхода, который включал бы экономические реформы, реформу пенсионной 

системы и либерализацию трудового законодательства, введение льгот, 

стимулирующих работодателей выводить заработные платы из тени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Всё больше работодателей отказывается от выдачи зарплат в конвертах. 

http://www.allmoldova.com/ru/news/vsio-bol-shie-rabotodatieliei-otkazyvaietsia-ot-vydachi-zarplat-v-

konviertakh 
4 Проблема выплаты зарплат "в конвертах" - в поле зрения премьера. 

http://www.allmoldova.com/ru/news/probliema-vyplaty-zarplat-v-konviertakh-v-polie-zrieniia-priem-

iera  

http://www.allmoldova.com/ru/news/vsio-bol-shie-rabotodatieliei-otkazyvaietsia-ot-vydachi-zarplat-v-konviertakh
http://www.allmoldova.com/ru/news/vsio-bol-shie-rabotodatieliei-otkazyvaietsia-ot-vydachi-zarplat-v-konviertakh
http://www.allmoldova.com/ru/news/probliema-vyplaty-zarplat-v-konviertakh-v-polie-zrieniia-priem-iera
http://www.allmoldova.com/ru/news/probliema-vyplaty-zarplat-v-konviertakh-v-polie-zrieniia-priem-iera
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ОТГ НА ОСНОВІ 

КОМПТЕТЕНТІСНОЇ СКЛАДОВОЇ  

 

Д.е.н., проф. Гудзь П.В.  

Запорізький національний технічний університет 

 

Сучасний світ перебуває у невизначеності та хаосу, що в теорії розвитку 

систем є сприятливою умовою для трансформації традиційних способів мислення і 

укладів організації життя та діяльності об’єктів. Власне, зазначений світоглядний 

тренд реалізується через діалектичну єдність боротьби протилежностей, супротив 

старого й народження нового, що демонструє і політична, і господарська, і суспільна 

карта світу та України.  

В суспільно-політичному житті та організації місцевого економічного розвитку 

ключова роль належить адміністративно-територіальній реформі, що спрямована на 

побідні реформації через створення умов для ефективного функціонування системи 

влади на місцях, у тому числі ефективної системи органів публічної адміністрації. 

Адже існуюча в Україні система публічного управління залишається в цілому 

неефективною. Тому сенс адміністративної реформи полягає, в комплексній 

перебудові існуючої в Україні системи публічного управління всіма сферами 

суспільного життя та у розвитку деяких інститутів публічного управління, яких 

Україна ще не створила як суверенна держава. В Україні створені 698 об’єднаних 

територіальних громад, в яких станом на січень 2018 р.  року проживають понад 6,0 

млн. українців і понад 29% території країни охоплені ОТГ. Лише за 2017 р. власні 

доходи цих 366 ОТГ зросли на 85% – до 7,5 млрд грн. [1]. Метою адміністративної 

реформи є поетапне створення системи публічного управління, яка забезпечить 

становлення України як високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської 

держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, 

дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також 

формування системи публічного управління, яка стане близькою до потреб і запитів 

людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним 

інтересам. Ця система буде підконтрольна народу, прозорою, побудованою на 

наукових принципах і ефективною. Закон про об’єднанні територіальні громади 

регулює правовідносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання громад, 

сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаннях територіальних 

громад. Наразі сформувалася дилема невідповідності компетентісного рівня 

керівників ОТГ та їх стрімко зростаючих повноважень, відповідальності, складності 

завдань їх очільників [2, с.148-162]. Наприклад, для зростання фінансового 

забезпечення спроможності територіальних громад Уряд відпрацював механізм 

передачі ОТГ земель поза межами населених пунктів: процес передачі земель має 

завершитися в 2018 р. з планом передачі земель  50-70 ОТГ щомісячно, що потребує 

новітніх компетенцій [3]. Інший приклад Веселівська ОТГ Запорізької області, лідер 

успішного адміністративно-територіального реформування напрацювала упродовж 

останніх двох років понад 60 міжнародних проектів, залучивши для розвитку громади 

понад 3 млн. євро, працюючи із представниками майже двох десятків міжнародних 

донорів, що актуалізує потребу нових компетентностей та нових посадових осіб – 

своєрідного міністра іноземних справ громади чи канцлера зовнішніх відносин. 

Основною складовою ефективності державного та муніципального управління 

є кадрове забезпечення, яке являє собою налагоджений механізм системи роботи з 

кадрами та спрямований на підвищення кваліфікації рівня державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування. Тому доцільно виходити з чітких 

принципів і положень ефективної, науково-аргументованої, муніципальної кадрової 

політики для організації цільової підготовки кадрів майбутніх керівників і спеціалістів 
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місцевого самоврядування. Адже некомпетентні кадрові рішення негативно 

впливають на стан всього суспільства і, в першу чергу, це призводить до зневіри 

населення до влади. 

Однією із форм розв’язання цих проблем діяльності громад та сприяння їх 

усуненню є механізм підвищення компетентісного рівня керівного складу ОТГ, 

зокрема через інститут підвищення кваліфікації, інтерактивні освітні технології, 

формування кадрового резерву на місцях для новостворених ОТГ. 

В наш час спостерігається великий розрив університетського освітнього 

продукту і суспільних потреб щодо кваліфікованих і компетентних фахівців. Так, в 

системі публічного управління та адміністрування є нагальна потреба створення 

системи підготовки кадрів для місцевого самоврядування. Однак, аби бути головою 

громади недостатньо бути гарною людиною, потрібно мати належну освіту, 

кваліфікацію, спеціальні знання і уміння, адже такий посадовець ніколи не управляв, 

а, відповідно до закону про місцеве самоврядування, він є вищим посадовцем 

місцевого самоврядування, до того ж він виконує частину делегованих державою 

функцій і підпорядкований по вертикалі державній адміністрації.  

Відтак, позитивним є досвід Донецького національного університету спільно з 

Вінницькою облдержадміністрацією та міжнародними фондами, які розробили та 

реалізують тримісячну програму заповнення вакансій в органах державної влади на 

регіональному рівні шляхом створення «Школи молодого посадовця», особливістю 

функціонування якої є наступні концепти: 

1. Мета – створення кадрового резерву з числа молоді та фахівців міста для 

роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування. 

2. Засоби – університетський кадровий та матеріально-технічний, 

інформаційний, потенціал. 

3. Програма – із загального обсягу навчальних курсів 80 % запропоновано 

посадовцями, 20 % - університетом. 

4.  Методики – традиційні та ігрові, побудовані на матеріалах та завданнях 

відповідних підрозділів відповідних органів влади. 

5. Організація навчання та практики – щотижнево один день в аудиторії, два 

дні – стажування у підрозділах органів влади.  

6. Вступ - конкурсний відбір за результатами тестування та співбесіди осіб з 

вищою освітою. 

7. Кошти – частково із бюджету області, частково за рахунок грантів. 

8. Тривалість – 3 місяці. 

9. При зарахування на конкурсні посади випускникам надається перевага. 

Очевидно, що подібний формат короткострокової підготовки фахівців низової 

та середньої ланки є продуктивним, конкурентним, оскільки дозволяє поєднувати 

теорію і практику і готує повноцінного муніципального працівника-службовця. 
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Актуальність вивчення проблем соціального захисту населення набуває 

особливої уваги на сучасному етапі інтеграції України до ЄС. Соціальний захист 

вважається невід’ємною складовою сучасної демократичної держави і 

розглядається як засіб досягнення соціальної справедливості та економічної 

стабільності в країні. 

Сучасні тенденції розвитку соціального захисту значною мірою зумовлені  

певними особливостями й закономірностями світового соціально-політичного 

процесу, тобто, процесами глобалізації та інтеграції, посиленням ролі 

наддержавних структур і транснаціональних корпорацій, а також зростанням 

взаємозалежності соціально-культурного та економічного розвитку та ін. 

За стандартами Ради Європи і Європейського Союзу соціальне 

забезпечення віднесено до системи, яка включає крім соціального забезпечення 

(через соціальне страхування) також інші форми соціального захисту, зокрема 

державну соціальну допомогу, а також спеціальний і особливий (додатковий) 

соціальних захист для окремих категорій населення. Таке розуміння має важливе 

значення для удосконалення національного законодавства у сфері 

соціального захисту [1]. 

На соціальну сферу покладено вирішення ряду завдань, що мають 

першочергове значення для розвитку економіки і здійснюють позитивний вплив 

на головну продуктивну силу суспільства – людину, а саме:  

– досягнення гідного рівня матеріального добробуту і умов життя 

людей;  

– забезпечення максимальної продуктивної зайнятості населення, 

підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили;  

– створення прав і соціальних гарантій сім’ям;  

– підтримка соціально найбільш вразливих верств населення;  

– підвищення народжуваності та зниження смертності населення, 

збільшення тривалості життя [2].  
Повноцінна реалізація наведених завдань вимагає достатнього обсягу 

фінансових ресурсів, що необхідні для забезпечення ефективного 

функціонування соціальної сфери. Слід зазначити, що фінансове забезпечення 

соціальної сфери також має свою специфіку. Фінансування соціальної сфери в 

Україні здійснюється за такими основними напрямами: соціальний захист у 

випадку непрацездатності; соціальний захист пенсіонерів; соціальний захист 

ветеранів війни та праці; соціальний захист сім’ї, дітей та молоді; соціальний 

захист безробітних; допомога у вирішенні житлового питання; соціальний 

захист інших категорій населення; фундаментальні та прикладні дослідження й 

розробки у сфері соціального захисту; інша діяльність у сфері соціального 

захисту [3]. У таблиці 1 представлено державні витрати на допомоги по 

соціальному забезпеченню 2011–2020 рр. Так, починаючи з 2014 року 

спостерігається значне скорочення витрат на соціальне забезпечення відносно 

ВВП з подальшими негативними тенденціями [4]. 
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Таблиця 1 

Державні витрати на допомоги по соціальному забезпеченню 

 2011–2020 роки [4] 
Державні 
витрати 

Одиниця 
виміру 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Реальні витрати Прогнози МВФ 

Всього 
млрд грн. 280,8 368,9 412,4 381,4 436,8 - - - - - 

%ВВП 24,8 26,0 27,0 24,3 22,1 - - - - - 

Пенсійний 
фонд 

млрд грн. 210,8 233,7 260,2 243,6 260 284,6 323 363,6 400 441 

%ВВП 16,2 16,6 17,1 15,5 13,1 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Інші фонди 
соціального 
страхуван. 

млрд грн. 22,8 22,2 26,7 22,3 2,06 26,6 29,2 31,6 33,5 35,5 

%ВВП 
1,8 1,6 1,8 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 

Нестрахові 

фонди соц. 
допомоги 

млрд грн. 42,3 54,5 63,9 58,3 79,8 105,0 120,3 127,7 133,6 148,2 

%ВВП 
3,2 3,9 4,2 3,7 4,0 4,6 4,7 4,4 4,2 4,2 

Охорона 
здоров’я 

млрд грн. 49,0 58,5 61,6 57,2 71,0 - - - - - 

%ВВП 3,6 4,0 4,0 3,6 3,6 - - - - - 

 

Розглядаючи напрямки державного фінансування соціальної сфери в 

Україні, справедливо зауважити, що скорочення витрат на соціальне 

забезпечення негативно вплинуло на допомоги по соціальному страхуванню, 

зокрема, на пенсії. Основною причиною стала неадекватна індексація протягом 

періоду високої інфляції в 2014-2015 рр., пенсійні витрати у відсотковому 

відношенні до ВВП знизилися з 17% у 2013 р. до 15,5% в 2014 р. і далі до 13,1% 

у 2015 р. МВФ прогнозує, що витрати на пенсії у подальшому знизяться до рівня 

12,6% ВВП у 2016 р. і після цього залишаться на цьому ж рівні до 2020 р. 

З метою досягнення в Україні рівня європейських стандартів життя 

необхідно здійснити низку заходів щодо підвищення ефективності бюджетного 

забезпечення соціального захисту населення, а саме: 

 впровадити схеми фінансування соціального захисту, які 

передбачають зв’язок між обсягами видатків та результатами надання 

суспільних послуг в державі; 

 вдосконалити порядок бюджетного планування та прогнозування 

видатків бюджетів різних рівнів на соціальний захист з метою наближення до 

реальних показників їх фінансового забезпечення; 

 скоротити перелік видів соціальних пільг в поєднанні з введенням 

обов’язкової перевірки доходів заявника при їх призначенні; 

 сприяти розвитку соціального партнерства основних груп 

населення, підприємницьких структур і держави та поєднанню різних форм 

надання соціальних послуг – державних і приватних; 

 поступово переходити до політики, спрямованої на зростання 

індивідуальних доходів населення, щоб кожний працюючий громадянин мав 

можливість за рахунок власних коштів забезпечити себе необхідними 

соціальними послугами [5,6,7]. 

Отже, стaбільний розвиток соціaльної сфери Укрaїни потребує тaкого 

рівня фінaнсувaння, який дозволяв би соціaльній сфері стaти одним із ключових 

фaкторів для переходу до стaбільного економічного зростaння. В сучaсних 

умовaх проблемa соціaльного зaхисту повиннa вирішувaтися шляхом 

трaнсформaції політики доходів нaселення, a не через збільшення їх 

фінaнсувaння зa рaхунок держaвних коштів.  
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В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ    

 

Канд. екон. наук Дяконенко О.І.  

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України 

 

З початком адміністративної реформи в Україні активізувався процес 

фінансової децентралізації,  що має за мету оптимізувати процеси перерозподілу 

бюджетних ресурсів задля формування фінансової самодостатності населених 

пунктів, і зокрема сільських поселень, активізації їхнього економічного розвитку 

та підвищення рівня життя населення. Донині сільська місцевість мала незначні 

фінансові, інституційні, інвестиційні можливості для активізації 

відтворювальних процесів та формування економічного підґрунтя збереження 

людського капіталу на селі. Наслідком такої політики стало зниження життєвого 

рівня сільського населення, що посилило урбанізаційні прагнення селян та 

активізувало процес незворотної міграції із села в місто. Ці прогалини в 

управлінні сільською місцевістю можуть бути мінімізовані нарощуванням 

фінансового потенціалу, ефективним його використанням сільськими 

територіальними громадами, відмовою від існуючої патерналістської моделі 

фінансування і переходом до впровадження новітніх стратегічних напрямів 

розвитку, виходячи з переваг, які надає фінансова децентралізація. 

Показником ефективності процесу фінансової децентралізації є 

бездефіцитність сільських бюджетів. Відповідно до статистичної інформації 

Міністерства фінансів України, впродовж 2010-2016 рр. дефіцит сільських 

бюджетів зменшився на 9,00 %, в розрахунку на одне поселення – на 9,03 % 

(рис. 1), що обумовлено зрушеннями у структурі місцевих бюджетів, 

покращенням їхньої вертикальної та горизонтальної збалансованості, 

нівелюванням негативного впливу Держказначейства тощо. Пік скорочення 

бюджетного дефіциту припадає на 2016 р., демонструючи 14 %-ве зростання 

порівняно з 2015 р. Оцінка сучасного стану сільських бюджетів в Україні дає 

підстави стверджувати, що ці тенденції сформовані під впливом фінансової 

децентралізації та формування нової моделі розподілу бюджетних коштів по 

вертикалі. З прийняттям у 2015 р. змін до Бюджетного та Податкового кодексів 
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України  та   низки   інших  законів  органи  місцевого  самоврядування  

отримали  
 

 
 

Рисунок 1 – Співвідношення доходів і видатків сільських бюджетів в Україні,  

на одне поселення, 2010-2016 рр. 

 

додаткові бюджетні повноваження та стабільні джерела доходів для їх реалізації. 

І хоча доходність сільських бюджетів впродовж 2015-2016 рр. поки що не має 

значних податкових і неподаткових надходжень, але характеризується сталим 

зростанням порівняно з іншими видами бюджетів. Зокрема, за період 2010-

2016 рр. питома вага сільських доходів у зведеному бюджеті країни зросла на 

0,5 в.п. і на кінець періоду перебувала на рівні 1,8 %. Показники зростання 

питомої ваги доходів сільських бюджетів у структурі Зведеного бюджету країни 

поступались лише державному бюджету; переважна більшість видів бюджетів 

відзначалась спадними тенденціями: зниження у структурі доходів Зведеного 

бюджету країни питомої ваги бюджетів міст республіканського (АРК) і 

обласного підпорядкування впродовж зазначеного становило 3,1 в.п., 

республіканського, обласного та міського (міст Києва та Севастополя) – 1,6, міст 

районного підпорядкування та селищ – 0,2 в.п.  

За період 2010-2016 рр. зростання доходів сільських бюджетів відбулося 

головних чином за рахунок податкових надходжень, питома вага яких у 

структурі доходів зросла з 76,5 % (2010 р.) до 92,5 % (2016 р.). Зростання 

відбулося за рахунок збільшення надходжень від місцевих податків і зборів та 

внутрішніх податків на товари та послуги внаслідок змін у Податковому кодексі 

України. Питома вага неподаткових платежів залишається занизькою – у 2016 р. 

вона становила 5,9 % доходів сільських бюджетів, знизившись за період з 

2010 р. на 11,5 в.п. Основною статтею фінансових надходжень цієї групи 

залишаються власні надходження бюджетних установ, хоча й зі значною 

втратою своїх позицій: зменшення їхньої питомої ваги у структурі сукупних 

доходів сільських бюджетів впродовж 2010-2016 рр. становило 8,4 в.п..  

Видатки сільських бюджетів України у 2016 р. склали 14179,9 млн грн, 

що на 15,2 % більше, порівняно з попереднім роком. Внаслідок перерозподілу 

видатків у зведеному бюджеті країни питома вага сільських витрат зменшилась 

за 2010-2016 рр. на 0,5 в.п. і на кінець періоду становила 1,7 %, передавши ряд 

фінансових повноважень на рівень державного, обласного, міського та 

районного бюджетів. До таких видатків належать фінансування сфери освіти, 
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загальнодержавних функцій, загальної економічної, торговельної та трудової 

діяльності. В той же час сільські бюджети суттєво підвищили витрати на 

економічну діяльність та житлово-комунальне господарство – сфери діяльності, 

що визначають сталий розвиток сільських поселень. Зокрема, серед витрат на 

економічну діяльність суттєво зросла питома вага видатків сільських бюджетів 

на будівництво (на 24,8 в.п.) та дорожнє господарство (на 4,6 в.п.) при 

одночасному зниженні видатків державного бюджету на ці види економічної 

діяльності на 42,0 та 24,7 в.п. відповідно. 

Впродовж 2010-2016 рр. структура видатків сільських бюджетів за 

функціями зазнала суттєвих змін. З реалізацією адміністративно-територіальної 

реформи активізовано процес структурної трансформації видаткової частини 

сільських бюджетів зі зростанням видатків на економічну діяльність (на 15,0 

в.п.) та житлово-комунальне господарство (на 10,2 в.п.) навіть в умовах 

уповільнених темпів економічного зростання та значних соціальних витрат. 

Зростання цих витрат відбувалось за рахунок скорочення видатків на охорону 

здоров’я (на 19,3 в.п.) та освіту (на 7,3 в.п.) внаслідок перерозподілу видатків на 

соціальну сферу між бюджетами різних рівнів та дотаційною політикою органів 

влади. 

Реалізація фінансової децентралізації дала можливість сільським 

поселенням посилити фінансову дієздатність шляхом збільшення власних 

фінансових надходжень, впровадження додаткових видів надходжень та 

можливостей їх ефективного використання, що знижуватимуть їхню залежність 

від державних дотацій та сформують можливості для сталого розвитку. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАКТИКИ И ОПЫТ  

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр А-41 Дуданец Ю.А. 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Одним из ключевых моментов современных концепций управления 

является децентрализация, предполагающая передачу полномочий и 

ответственности от центральной государственной власти на нижние уровни 

управления и негосударственному сектору. В последние годы децентрализация 

стала поистине глобальным явлением.  

В рамках общей тенденции в каждой стране имеются свои причины, 

формы и результаты децентрализации,  например, гражданское общество в 

Британии, государственность в Германии, гражданственность во Франции. 

Однако анализ реформирования государственного управления в разное время и в 

разных обстоятельствах позволил выделить три основные модели 

децентрализации, появившиеся и реализованные в разных странах: «деволюция» 

в Англии, «деконцентрация» во Франции и «делегирование» в Германии.  

Опыт Британии, которая была в авангарде реформ государственного 

управления, Германии, а также Франции позволяет увидеть, насколько различны 

предпосылки, содержание и результаты децентрализации.  

Великобритания. Долгое время Британия была образцом 

децентрализованного политического управления, основанного на культуре 

гражданского общества и представительстве местных интересов в национальном 

правительстве, хотя положение местного управления в британской Конституции 

определено двусмысленно и амбивалентно. Обобщая, можно сказать, что 

децентрализация государственного управления «по-английски» означает 

деволюцию центральной власти и повышение ответственности местного 
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управления при расширении и развитии различных форм взаимодействия 

государства и общества.  

Германия. История коммунального самоуправления в Германии, как 

принято там обозначать местное управление, отражает историю становления 

базовых германских ценностей: корпоративизма общественно-экономической 

жизни, примата местного самоуправления над центральной властью, 

юридического закрепления горизонтальных политико-социальных отношений и 

форм общественного самоуправления. Решением проблемы социального 

иждивенчества, необеспеченности пенсий и социальных пособий стала 

децентрализация управления реформы местного самоуправления оказываются 

связанными с широким комплексом социально-экономических проблем.  

Франция. Децентрализация государственного управления во Франции 

имеет специфику. Во Франции не наблюдается четкого соответствия партийной 

идеологии и направленности реформ местного самоуправления. Отмечается 

общий, за небольшим исключением, поворот в сторону децентрализации 

управления и деконцентрации функций государственной власти, установления 

широкого партнерства политики, бизнеса и гражданского общества на 

общенациональном, региональном и местном уровнях. Существенной 

децентрализации в направлении от локального уровня к населению 

исследователи не отмечают.  

Таким образом, в строгом понимании децентрализация – это 

существование в местном масштабе выборной власти, отличной от 

административной власти государства, осуществление в рамках закона ее 

собственных полномочий и обязанностей, для чего она имеет статус 

самоуправления под контролем государства. 
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Под децентрализацией можно понимать передачу властных полномочий и 

ответственности за государственные функции от центрального правительства к 

нижестоящему или квази-независимому органу власти или частному сектору - 

включает ряд концепций. Каждый вид децентрализации (политическая, 

административная, фискальная) имеет различные характеристики, подходы к 

реализации и условия успешного внедрения. В то время как классификация 

различных видов децентрализации полезна для ее различных измерений и 

необходимости их координации, эти концепции в значительной степени взаимно 

пересекаются.  

Важным аргументом в пользу децентрализации является то, что не все 

общественные блага обладают одинаковым охватом. 

В последние десятилетия в мире проявляется интерес к децентрализации 

полномочий по принятию государственных решений. Как развитые, так и 
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развивающиеся страны делают попытки передать от центрального 

правительства к местным органам власти те функции, которые могут 

выполняться субнациональными или местными органами власти. 

Бюджетно-налоговая децентрализация в широком понимании 

предполагает более значительных полномочий местным органам власти для 

того, чтобы они могли самостоятельно принимать решения по формированию 

доходов, расходов и нормативно-правовому регулированию.  

Финансовые полномочия являются составным элементом 

децентрализации. Для того чтобы местные власти выполняли 

децентрализованные функции  эффективно, необходимо, чтобы они имели 

адекватные доходы, которые бы они собирали сами или получали от 

центрального правительства, а также получили право на принятие решений по 

расходованию средств. 

 Очевидно, что бюджетно-налоговая децентрализация является лишь 

элементом децентрализации. Однако этот элемент имеет ключевое значение для 

успеха реформы и ошибки здесь обходятся весьма дорого для эффективности 

национальной экономики в целом.  

 Закрепление расходных полномочий зачастую затрагивает различные 

уровни власти по целому ряду причин; например, центральное правительство 

может быть заинтересовано в обеспечении всем гражданам определенного 

уровня конкретной услуги, но в то же время местные власти могут обладать 

преимуществом более эффективного оказания данной услуги. Подобное деление 

полномочий создает проблему для обеспечения четкого закрепления расходных 

полномочий. Однако в действительности все становится на свои места, если 

разделить оказание любой государственной услуги имеет несколько измерений.  

Так, любая государственная услуга (или расходное полномочие) может быть 

подразделена на функции по (1) фактическому производству товара или 

оказанию государственной услуги, (2) оказанию или администрированию 

услуги, (3) финансированию услуги, и (4) определению стандартов, правил или 

политики применительно к оказанию услуг. 

Анализ данных четырех функций может помочь выявить конфликты 

интересов и оптимизировать систему управления и финансирования 

государственных услуг. 

 
Рисунок 1. Схема предоставления государственной услуги (примеры, услуг 

общественного транспорта и общего здравоохранения) 

Финансирование

(Общественный транспорт: местный 
бюджет, средства пользователей/населения;

здравоохранение: местный бюджет)

Стандарты

(Общ. транспорт: Минтранс Беларуси;

здравоохранение: Минздрав Беларуси)

Администрирование

(Общ. транспорт: коммунальные 
транспортные предприятия;

здравоохранение: управление 
здравоохранения облисполкома, 
центральная районная больница)

Производство услуг

(Общ. транспорт: коммунальные 
транспортные предприятия;

здравоохранение: областная больница, 
районные поликлиники, больницы)

Государственная услуга
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На рисунке 1 проиллюстрирована ситуация с предоставлением услуг 

общественного транспорта и общего здравоохранения одновременно на 

областном и базовом территориальном уровнях. 

Можно отметить, что в Беларуси проводится политика по увеличению 

доли пользователей в покрытии услуг общественного транспорта. Программные  

документы [3] установили уровень покрытия за счет пользователей от 70% в 

2018 году до 90% (75% в г. Минске) в 2020 году. Этот уровень покрытия за счет 

пользователей (населения) является достаточно высоким относительно мирового 

уровня и скорее относится к уровню городов Японии и «Азиатских тигров». В 

большинстве же городов континентальной Европы [4] уровень покрытия 

населением находится в диапазоне от 28% (Милан) до 60% (Цюрих). В Северной 

Америке, Австралии и Новой Зеландии в большинстве городов покрытие 

пользователями оказалось в диапазоне от 10 до 50% от полной стоимости 

проезда. Еще одним отличием от общего тренда является более низкие целевые 

уровни покрытия для г.Минска (75%) по сравнению с регионами страны (90%), 

тогда как столицы в мире берут на себя более высокий уровень покрытия в виду 

относительно более высоких доходов жителей, многочисленных приезжих 

гостей и агломерационного эффекта.  

Финансирование услуг транспорта закреплено в бюджетном 

законодательстве [2] за областным и базовым уровнями бюджетной системы 

Республики Беларусь. В отличие от делегированных центром местным органам 

власти услуг, предоставление услуг общественного транспорта находится в 

компетенции местных органов власти за их счет. Межбюджетные трансферты 

для финансирования таких услуг предоставляться не должны. Однако вопросы 

общего регулирования и стандартизации услуг относятся к республиканскому 

уровню. Принцип субсидиарности в оказании этих услуг соблюден не в полной 

мере. Другими словами бюджетное законодательство допускает дублирование 

функций при их финансировании: из всех уровней бюджетов допускается 

финансирование расходов государственных транспортных организаций, 

льготирование проезда граждан автомобильным транспортом производится из 

республиканского бюджета. 

Финансирование организаций и медицинских услуг закреплено [2] за 

различными уровнями бюджетной системы Республики Беларусь. Это сделано в 

той мере, в какой отраслевое законодательство позволило это сделать (наличие 

определений бюджетных услуг, обязательств по их предоставлению населению 

и т.п.). При закреплении расходных полномочий за уровнями власти 

использовался принцип субсидиарности5. Можно также отметить, что 

значительные объемы закупок централизованно закупаются организацией при 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь и это является проблемой 

для самостоятельности (автономии) местных бюджетов. 

Администрирование предоставления услуг общественного транспорта 

на местном уровне производится специализированными коммунальными 

транспортными унитарными предприятиями (распорядители средств областных 

бюджетов). На областном, городском и районном (муниципальном) уровнях в 

структуре исполкомов отсутствует специализированное структурное 

подразделение (администратор), а распорядителем бюджетных средств 

                                                             
5 Субсидиа́рность (от лат. subsidiarius — вспомогательный) — организационный и правовой 
принцип, согласно которому задачи должны решаться на самом низком, малом или удалённом 
от центра уровне, на котором их решение возможно и эффективно. Идея субсидиарности 
родственна децентрализации. Этот принцип стал частью Права Европейского союза [1] 
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определены коммунальные унитарные предприятия, которые являются также 

крупными поставщиками услуг общественного транспорта, в чем кроется своего 

рода «конфликт интересов».  

Администрирование предоставления медицинских услуг на областном 

уровне производится управлениями здравоохранения облисполкомов 

(распорядители средств областных бюджетов). На районном и городском 

(муниципальном) уровне в структуре исполкомов отсутствует 

специализированное подразделение исполкома (администратор), а 

распорядителем бюджетных средств определены центральные районные 

(городские) больницы. Центральные районные (городские) больницы являются 

также крупными поставщиками медицинских услуг, в чем кроется своего рода 

«конфликт интересов». 

Поставщиками услуг являются организации как государственной 

(коммунальной), так и негосударственной формы собственности. Доступ к 

бюджетному финансированию имеют только государственные организации, что 

является одной из крупных проблем в этом секторе. Также, отмечается проблема 

совпадения в одном лице получателя и администратора (распорядителя 

бюджетных средств) на Минском городском, областном и базовом 

административно-территориальных уровнях. 

Поставщиками услуг здравоохранения является широкий перечень 

организаций как государственной, так и негосударственной формы 

собственности. Обязательным условием является получение лицензии 

Минздрава. Доступ к бюджетному финансированию имеют только 

государственные учреждения здравоохранения, что является одной из проблем в 

этом секторе. Также, отмечается проблема совпадения в одном лице получателя 

и администратора (распорядителя бюджетных средств) на базовом 

административно-территориальном уровне. 

Установление стандартов услуг транспорта выполняется на 

республиканском уровне - Министерством транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь. Установление стандартов услуг здравоохранения 

выполняется на республиканском уровне Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

Общественный транспорт является хорошим примером сектора услуг, в 

котором  правильное регулирование и развитие конкуренции дает контроль над 

ценой и качеством услуг, соблюдение принципов справедливости. 

Нерешенность проблем в управлении этой государственной услугой будет иметь 

массу последствий – от социально-экономических до экологических.   

Как в управлении общественным транспортом, так и здравоохранением 

имеются «конфликты интересов», что очевидно влияет на эффективность 

предоставления этих услуг пользователям.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Д.е.н., професор Кірдіна О.Г. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Головною особливістю сучасного етапу розвитку економіки є стрімкий 

процес глобалізації. Її сутність полягає у зростанні міжнародних звʼязків, 

економічної взаємозалежності країн, поширенні нових технологій, єдиних 

стандартів життя, однорідної масової культури й ідеології. Основними 

наслідками процесу глобалізації є: 

- зростання міжнародної торгівлі; 

- поглиблення лібералізації та дерегуляції руху капіталів; 

- небачена диверсифікація світових фінансових ринків і ринків 

технологій; 

- відчутне зростання ролі ТНК у світових господарських процесах; 

- загострення глобальної конкуренції; 

- поява системи глобального стратегічного менеджменту; 

- підвищення ролі інформаційних і комунікаційних технологій в 

забезпеченні економічного розвитку. 

Слід наголосити, що наслідки глобалізації не завжди є позитивними. Для 

країн з низьким рівнем розвитку економічної системи вплив глобалізаційних 

процесів є важким тягарем. Саме це характерно, нажаль, і для сучасної України. 

Негативні наслідки глобалізаційних тенденцій розвитку економіки 

проявляються у наступному: 

- домінування економічно розвинених країн; 

- пригнічення розвитку неготових до жорсткої глобальної конкуренції 

цілих галузей і окремих підприємств; 

- заміщення продукції національного виробника імпортованими 

аналогами; 

- високий рівень соціальної нерівності у порівнянні з країнами з 

високим рівнем економічного розвитку; 

- поглиблення нерівності в сфері зайнятості, продуктивності праці та 

матеріального добробуту. 

Протидіяти негативним наслідкам глобалізації можливо за рахунок 

використання унікальних притаманних кожній країні конкурентних переваг. Для 

України такими перевагами є: 

- дешева робоча сила; 

- достатня забезпеченість деякими видами сировини; 

- використання вигідного геополітичного розташування. 

Проте наведені конкурентні переваги використовуються нашою 

державою дуже незначно. На противагу супротивники України у глобальній 

конкурентній боротьбі активно застосовують високі запатентовані технології, 

стимулюють виробництво унікальних товарів, всебічно залучають наукову еліту 

та широко фінансують інноваційну діяльність. Саме тому перед українською 

економікою в цілому й окремими національними виробниками постає актуальна 

проблема переходу на інноваційний шлях розвитку. 

Найбільш повно інноваційний розвиток визначається як процес 

цілеспрямованого послідовного руху підприємства до збалансованого 

інноваційного стану під впливом синергетичної дії зовнішніх і внутрішніх 

факторів, що визначають стійкість організаційно-функціональної системи 

підприємства в умовах ринкової економіки, який характеризується результатом 
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якості, досягнутим залежно від інтенсивності та швидкості інноваційних 

процесів на підприємстві. 

У класичній теорії інноватики інноваційний розвиток пов’язується з 

факторами економічної кон’юнктури: 

- з рівновагою першого порядку – попит і пропозиція; 

- з рівновагою другого порядку – перетікання капіталу в нове 

обладнання, машини, модернізація виробництва; 

- з рівновагою третього порядку – зміна структури виробництва, джерел 

енергії, кваліфікації та умов праці трудових ресурсів. 

Основною парадигмою інноваційного розвитку є зміщення акцентів на 

використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до 

випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними й 

управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності щодо мікро- та 

макроекономічних процесів розвитку – створення технопарків і технополісів, 

проведення політики ресурсозбереження й інтелектуалізації виробничої 

діяльності. 

Для українських підприємств активізація інноваційних процесів і 

забезпечення інноваційного розвитку є єдиною передумовою їх виживання та 

потенційного виходу на світові конкурентні ринки. При чому мова йде не про 

стимулювання продуктових інновацій, які у бідь-якому разі не є «панацеєю», а 

про докорінні зміни в організаційному, техніко-технологічному, матеріально-

технічному, маркетингово-логістичному, фінансово-кредитному полях 

функціонування підприємств. Це дозволить організувати процес швидкої подачі 

на світові ринки продукції нової якості у доступному ціновому сегменті за 

оптимально мінімальних витрат на її виробництво та реалізацію, тобто зробить 

українського виробника та його продукцію конкурентоспроможними на 

глобальному конкурентному ринку. Разом з тим впровадження організаційних, 

техніко-технологічних, маркетингово-логістичних, фінансово-кредитних 

інновацій є дієвим підґрунтям стійкого розвитку українських підприємств та 

забезпечить комплексність їх інноваційного розвитку через нарощення всіх 

складових інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання. 

Література: 1. Говоруха, Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності 

підприємств України / Ж.А. Говоруха // Актуальні проблеми економіки. – 2017. 

– №8(74). – С. 107-115. 2. Гриньова, В.М. Соціально-економічні проблеми 

інноваційного розвитку підприємств: монографія / В.М. Гриньова, 

О.В. Козирєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2016. – 192 с. 3. Дикань, В.Л. Інноваційний 

вектор забезпечення сталого розвитку економіки України / В.Л. Дикань, 

Б.Я. Остапюк // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-

практичних статей. – 2012. – №39. – С. 15-20. 4. Дикань, В.Л. Концепція 

інноваційного розвитку економіки / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту 

і промисловості: збірник науково-практичних статей. – 2015. – №51. – С. 9-20. 

5. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: 

навч посібник / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна; за ред. 

В.Л. Диканя. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 314 с. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД  

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У  

АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

К-т екон. наук, доц. Кірдан О.П. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Пріоритетним напрямом посилення співробітництва і як наслідок 

забезпечення ефективного використання державних фінансів визначено процес 

децентралізації.  Органи місцевого самоврядування отримали нові повноваження 

щодо формування та розподілу фінансових ресурсів. Це стосується, у першу 

чергу, таких важливих сфер як охорона здоров’я та медичне забезпечення, 

система громадського порядку та безпеки, освіта,  створення та функціонування 

інфраструктури та ін. Реалізація поставлених задач, окреслена Державною 

стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, угодою між Урядом 

України та Європейською Комісією про фінансування «U-LEAD з Європою: 

Програми для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку». Прийнято Закон України «Про публічні закупівлі», 

який сприяє ефективному та прозорому процесу закупівель товарів, робіт та 

послуг для забезпечення потреб держави та територіальних громад.  

Ефективне функціонування ринку землі сільськогосподарського 

призначення залишається головною передумовою розвитку агропромислового 

сектора економіки України. Саме цим пояснюється особлива роль ринку землі  

та соціальний ефект забезпечення й оптимізації агропромислового виробництва. 

Формування ринку землі активно впливає на індекс глобальної 

конкурентоспроможності України. Викладене вище актуалізує дослідження 

проблеми формування ринку землі та моніторингу стану і можливих варіантів 

його подальшого становлення й розвитку для аграрної галузі України.  

Низка світових конференцій («Мюнхенська безпекова конференція», 

«Форум у Давосі», доповідь Римського клубу та ін.) вкотре звертають увагу на 

гострі проблеми, породжені глобалізаційними процесами, адже відносно з 

тісним зближенням та взаємодією країн і народів в економічній, екологічній, 

інформаційній, фінансовій, культурній та інших сферах, з’явився цілий ряд 

негативних явищ: концентрація капіталу та влади, егоїстична позиція країн-

лідерів, що проявляється в нехтуванні збалансованості економіки, продовольчій 

кризі, зростанні захворюваності, екологічні конфлікти та ін. Так чи інакше, світ 

перебуває у стані певної невизначеності подальших шляхів розвитку. 

Україна тим часом помітно гальмує на шляху своєї модернізації. 

Економічні та політичні системи залишаються закритими, за рівнем економічної 

свободи країна посідає 166 місце у рейтингу Heritage Foundation [1]. 

Всесвітнім економічним форумом опубліковано рейтинг країн світу за 

Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 рр. За даним 

рейтингом Україна посідає 81 місце серед 137 країн світу, поліпшивши проти 

минулого року свою позицію на 4 пункти. Однак стурбованість викликає той 

факт, що 3 із 12 контрольних показників Україна втратила позиції в 4 основних 

[2]. 

Для вирішення даного надважливого завдання слід зробити екскурс в 

новітню історію України. Нерішучість Центральної Ради щодо земельної 

реформи зрештою призвела до її відставки. Прагнення гетьманату 

Скоропадського відстоювати інтереси поміщиків, нехтуючи багатомільйонною 

громадою селян, призвело до втрати авторитету гетьмана серед селянства та 

окупації України.  
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У сучасній Україні вже понад двадцять років серед політиків, науковців, 

урядовців триває жвава дискусія про земельну реформу. Важливим завданням є 

вивчення сучасного стану речей в сфері «володіння, розпорядження та 

користування», адже безпосередні власники, орендарі й держава в даній грі 

виходять з абсолютно різних інтересів. Такий підхід дасть можливість виявити 

найбільш складні ділянки й спрогнозувати можливі проблеми, які виникнуть у 

майбутньому в процесі запровадження ринку землі. 

Значна кількість власників та користувачів земельних ділянок усіх видів 

використання та форм власності – 25,2 млн осіб. З низ 6,9 млн – власники 

земельних ділянок, отриманих як земельні паї [3]. Таким чином, у результаті 

скасування мораторію, змін у свої правах зазнають 27% землевласників. 

Слід зазначити, що аграрні землі значно дешевші, ніж землі іншого 

цільового призначення. Отже,  в умовах сталого розвитку вони, очевидно, 

будуть менш привабливим об’єктом для шахрайства та зловживань. Однак, 

вартість земель, які нині підпадають під дію мораторію, після відкриття ринку, 

як прогнозується, швидко зростатиме, і це зробить їх привабливими для 

спекулятивних операцій. 

Крім прав власності, скасування мораторію може вплинути на право 

оренди. Таких угод у 2015 р. в Україні було понад 4,73 млн [3].  

Це обмежує можливості досягнення визначених людством «цілей сталого 

розвитку» і ставить під загрозу саме існування України. У таких обставинах 

точаться дискусії про земельну реформу, точніше, про створення ринку 

сільськогосподарських земель. Незважаючи на різні точки зору, всі згодні щодо 

великих масштабів впливу цього питання на українську економіку, соціальний 

розвиток і навіть політичні і культурні реалії. 

Водночас Верховна рада ще на рік продовжила мораторій на продаж 

земель сільськогосподарського призначення до моменту врегулювання на 

законодавчому рівні процедури обороту землі і розробки необхідних 

нормативно-правових актів. 

Дана ситуація триває не одне десятиліття й на цей час сформувалися 

своєрідні «групи інтересів» мотиви дій яких можуть бути абсолютно 

протилежні: політики-лобісти, аграрні холдинги, фермери, чиновники, пайовики 

та багато інших. разом з тим незмінною залишається ситуація з власниками 

земельних паїв, які продовжують бути заручниками у цій складній грі.  

Однак останнім часом до вирішення даного питання долучився МВФ, 

підписавши відповідний Меморандум. Практично дане питання вирішується 

розглядом декількох законопроектів а саме: урядовий законопроект, який готує 

робоча група при міністерстві аграрної політики та продовольства, а також 

декілька законопроектів від різних груп народних депутатів. 

Першим розглянемо законопроект, запропонований Кабміном. У спробі 

обійти найбільші страхи українця, пов’язані із вільним обігом землі, уряд 

В. Гройсмана запропонував свою концепцію ринку, що полягає в ідеї «до 200 

гектар в одні руки, лише для фізосіб, жодних іноземців». 

Якщо така ідея і буде втілена в життя, то ми очікуємо, що на цьому 

реформа не зупиниться, подальші зміни в законодавстві будуть поступово 

знімати накладені обмеження. В такому варіанті, реформа абсолютно нецікава 

для аграрних холдингів, які не отримають від неї жодного позитиву. Натомість, 

їх витрати на користування землею зростуть, адже нові землевласники, що  

куплять землю, розраховуватимуть на більші доходи від здачі її в оренду 

агрохолдингам. 

Приймаючи до уваги значне представлення інтересів агрохолдингів в 

українському парламенті, на додачу до популістів, що ні за яких обставин не 
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підтримають земельну реформу як таку, шанси на затвердження ініціативи 

В. Гройсмана виглядають примарними. 

Отже, перспективи такого варіанту реформи існують лише у випадку 

узгодження варіантів подальшої лібералізації земельного ринку на користь 

агрохолдингів. Питання лише в тому, на які саме поступки в таких питаннях 

сьогодні може піти уряд. 

Найбільш зваженим виглядає законодавча ініціатива № 5535, що 

висунута представниками БПП. Вона полягає у запровадженні вільного обігу 

землі у три етапи і дозволяє юридичним особам купувати землю на другому 

етапі, через три роки після впровадження ринку. 

Очевидно, такий варіант реформи більш відповідає інтересам аграрних 

холдингів, а отже має більше шансів у парламенті, особливо при активній 

підтримці з боку адміністрації президента. 

Однак більш глибока лібералізація ринку може отримати більш активний 

спротив популістів-опонентів вільного ринку землі, що може негативно 

вплинути на електоральні рейтинги президента. З нашого погляду, найбільш 

радикальною є третій законопроект –законодавча пропозиція депутата БПП 

А. Корнацького, що передбачає негайну лібералізацію ринку землі без обмежень 

щодо гектарів чи покупців. 

Пропозиція надає переважне право викупу родичам землевласника та 

власникам суміжних земельних ділянок. Така пропозиція створює ризики не 

лише для малих фермерів, які не мають значних фінансових ресурсів, але і для 

великих холдингів, що на сьогодні не готові вкладати кошти в активну купівлю 

землі. 

Очевидно, що така ініціатива має ще менше шансів на проходження через 

парламент, аніж стриманий план уряду. 

Актуальним одночасно залишається «подолання» мораторію й через 

рішення Конституційного суду. 

Особливу увагу слід звернути на ставлення безпосередніх учасників до 

даного процесу, зокрема аграрний бізнес переважно проти ринку землі – їх 

влаштовує модель «вічного мораторію». Великий бізнес поділився на табори 

«за» і «проти», але всі погоджуються з думкою про те, що жодна із структурних 

реформ не має такого впливу на економічну ситуацію як ринок землі. 

 У вирішенні цього надскладного завдання в допомогу  може стати 

вивчення  тривалого досвіду формуванні і функціонування  ринку землі в США 

та країнах ЄС. Особливу увагу слід звернути на досвід, набутий країнами 

колишнього соціалістичного табору, оскільки саме вони спромоглися за 

відносно короткий проміжок часу сформувати різні за своєю суттю, але досить 

успішні моделі функціонування ринку землі. Це зумовлено не лише 

територіальною приналежністю України до Європейського континенту, а й 

визначенні на державному рівні євроінтеграційній політиці, що на даному етапі 

реалізується через угоду про асоціацію України з ЄС. 

Література. 1. Economic Freedom of the World: 2017 Annual Report. – 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-

2017.pdf 2. Позиція України в рейтингу країн за індексом глобальної 

конкурентоспроможності. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-

indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti 3. Моніторинг земельних відносин 

в Україні, 2014–2015 рр. : стат. щорічник / Проект Світового банку; 

Держгеокадастр України. – К.: [б.в.], 2016. – 96 с. 
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ОЦІНКА СТАНУ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 

ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

К.е.н., доц. Кічурчак М. В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Національна модель фіскальної децентралізації, маючи певною мірою 

визначену побудову бюджетних відносин між рівнями урядування, повинна бути 

орієнтована на належне забезпечення відтворення суспільних благ (СБ). Це 

досягається на підставі мінімізації вертикальних і горизонтальних дисбалансів у 

сфері бюджетотворення. У зв’язку з цим актуалізується питання оцінки стану 

фіскальної децентралізації в економіці України з позиції процесу безперервності 

надання СБ. Характер фіскальної децентралізації за регіонами України 

пропонуємо оцінювати за такими індексами, як індекс Аткінсона, Джині та 

Тейла (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Індекси нерівномірності окремих складових місцевих бюджетів 

України у 2000–2016 рр. 
Показник 2000 2001 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015 2016 

Індекс Аткінсона 

Доходи МБ з 
МТ*, тис. грн 

0,2047 0,2168 0,1542 0,1572 0,1657 0,1575 0,1370 0,1263 0,1177 0,1286 0,1066 0,0958 0,1049 0,1032 

Видатки МБ, 
тис. грн 

0,1993 0,2209 0,1645 0,1604 0,1703 0,1623 0,1500 0,1281 0,1226 0,1367 0,1120 0,0933 0,0982 0,0964 

Податкові 
надходження, 
тис. грн 

0,3731 0,3671 0,2714 0,2754 0,2850 0,2893 0,2807 0,2751 0,2414 0,2358 0,2362 0,2195 0,2177 0,2174 

МТ, тис. грн 0,2239 0,1048 0,0643 0,0609 0,0571 0,0602 0,0664 0,0720 0,0684 0,0892 0,0686 0,0439 0,0544 0,0458 

Індекс Джині 

Доходи МБ з 
МТ*, тис. грн 

0,1826 0,1914 0,1041 0,1469 0,1259 0,1335 0,0758 0,0690 0,0480 0,0603 0,0402 0,0823 0,1273 0,1357 

Видатки МБ, 
тис. грн 

0,1817 0,1957 0,1173 0,1504 0,1313 0,1384 0,0932 0,0757 0,0530 0,0709 0,0447 0,0919 0,1286 0,1298 

Податкові 
надходження, 
тис. грн 

0,3582 0,3546 0,2368 0,2788 0,2522 0,2713 0,2490 0,2423 0,1951 0,1932 0,1930 0,1945 0,2403 0,2533 

МТ, тис. грн 0,3891 0,2545 0,1376 0,1456 0,1240 0,1614 0,1563 0,1645 0,1266 0,0948 0,1614 0,1354 0,1343 0,1576 

Індекс Тейла 

Доходи МБ з 
МТ*, тис. грн 

0,2754 0,2967 0,1802 0,1888 0,2052 0,1952 0,1568 0,1391 0,1267 0,1435 0,1131 0,1112 0,2111 0,1180 

Видатки МБ, 
тис. грн 

0,2694 0,3052 0,1981 0,1955 0,2158 0,2026 0,1784 0,1424 0,1329 0,1553 0,1191 0,1003 0,1027 0,1007 

Податкові 
надходження, 
тис. грн 

0,5491 0,5413 0,3475 0,3561 0,3819 0,3944 0,3774 0,3629 0,2868 0,2801 0,2812 0,2436 0,2522 0,2532 

МТ, тис. грн 0,1432 0,0842 0,0594 0,0539 0,0521 0,0545 0,0574 0,0616 0,0606 0,0856 0,0568 0,0434 0,0528 0,0443 

* МБ – місцеві бюджети, МТ – міжбюджетні трансферти; ** – дані наведено без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, без частини зони проведення АТО. 

Джерело: обчислено на підставі [1; 2]. 

 

Загальною закономірністю визначених нами індикаторів є те, що у 2000–

2016 рр. для доходів місцевих бюджетів з міжбюджетними трансфертами, 

видатків, податкових надходжень і міжбюджетних трансфертів було зменшення 

їхніх значень і наближення до нижньої межі. Виняток становить 2015–2016 рр. 

для індексу Джині, що певною мірою свідчить про незначне посилення 

диференціації окремих складових місцевих бюджетів України. Найвищі 

значення за усіма індексами були для податкових надходжень субнаціонального 

рівня, що зумовлено різними спроможностями регіонів України акумулювати 

податки. 

Наступними були величини індексів для міжбюджетних трансфертів 

(крім індексу Тейла), що спричинено їхньою важливістю для скорочення 

горизонтальних дисбалансів забезпечення/надання СБ і пошуку компромісу на 

субнаціональному рівні в дотриманні субсидіарності у разі задоволення попиту 
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на такі блага. Майже однакові значення одержано за трьома індексами для 

доходів місцевих бюджетів з міжбюджетними трансфертами та їхніми 

видатками (крім 2015 р.), що вказує на “технічність” умов (кошторисний метод 

формування доходів і видатків місцевих бюджетів, формула розподілу 

трансфертів, механізм сплати податків) забезпечення порівняної однорідності 

надання СБ на субнаціональному рівні. Таке поступове згладжування 

диференціації у сфері відтворення СБ за аналізованими показниками зумовлене 

й необхідністю адаптації цього процесу до вимог євроінтеграції України. 

Підґрунтям цього є стандартизація підходів до формування доходів і видатків 

державного і місцевого бюджетів, посилення вагомості субнаціональних рівнів 

урядування і підвищення їхньої фінансової спроможності та орієнтування на 

середньо- і довгострокові горизонти бюджетного планування. 

На підставі методології обчислення індексів фіскальної децентралізації 

(табл. 2) визначено тенденції розвитку такої децентралізації в Україні у 2000–

2016 рр. Згідно з табл. 2, незважаючи на заходи зі згладжування неоднорідності 

фіскального обміну на субнаціональному рівні, до 2015 р. притаманною була 

тенденція до послаблення фіскальної децентралізації. У 2000–2015 рр. в Україні 

значення індексів фіскальної автономії, фіскальної важливості і фіскальної 

децентралізації поступово зменшувалися, що свідчило про їхнє наближення до 

нижньої межі (0), зумовлюючи зміщення до централізації. У 2016 р. зафіксовано 

зростання значень досліджуваних індикаторів, що певною мірою свідчить про 

перші кроки на шляху до поглиблення фіскальної децентралізації. 

 

Таблиця 2 – Динаміка індикаторів фіскальної децентралізації в Україні, % 
Показник 2000 2001 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Індекс фіскальної автономії 77,06 71,27 56,40 56,63 59,47 56,33 53,10 51,08 47,87 45,29 47,83 44,69 43,02 48,71 

Індекс фіскальної важливості 38,25 44,82 39,46 37,78 46,41 44,98 44,34 42,30 43,43 45,21 43,47 42,73 41,20 41,94 

Індекс фіскальної децентралізації 54,29 56,52 47,17 46,25 52,54 50,34 48,52 46,48 45,59 45,25 45,60 43,70 42,10 45,20 

Видатковий коефіцієнт 38,05 45,46 43,27 40,00 48,67 46,14 49,30 50,68 45,55 50,57 49,92 50,30 45,16 46,77 

Коефіцієнт доходної автономії 75,93 71,02 57,53 56,48 58,29 56,99 53,79 51,21 47,74 44,75 47,58 43,55 40,92 46,63 

Коефіцієнт децентралізації власних доходів 28,89 32,28 24,89 22,59 28,37 26,30 26,52 25,96 21,74 22,63 23,75 21,90 18,48 21,81 

Коефіцієнт залежності від трансфертів 24,42 29,08 41,64 43,63 42,57 42,50 45,62 48,66 52,41 55,91 52,68 57,94 62,12 55,75 

Композитний коефіцієнт 46,64 59,19 43,88 37,66 55,27 48,83 52,29 52,63 39,93 45,79 47,42 44,07 33,69 40,97 

Джерело: обчислено на підставі [1]. 

 

Динаміка видаткового коефіцієнта, коефіцієнта доходної автономії в 

Україні була суперечливою, бо, з одного боку, визначала децентралізацію 

завдань для субнаціональних органів влади, а з іншого – централізацію 

ухвалення рішень і посилення залежності від національного уряду. У ці роки 

зміна величини коефіцієнтів децентралізації власних доходів і залежності від 

трансфертів свідчила про негативні тенденції у запровадженні фіскальної 

децентралізації в процесах фіскального обміну для відтворення СБ в економіці 

України. Якщо взяти до уваги композитний коефіцієнт, до 2005 р. його значення 

знижувалося, а від 2006 р. мало флуктуаційний характер (табл. 2), що 

засвідчувало непослідовність реформ у сфері фіскальної децентралізації. Для 

порівняння, у Польщі і ЄС у 2013 р. значення коефіцієнта доходної автономії 

становило 43 % і 53 %, коефіцієнта децентралізації власних доходів – 15 % і 13 

%; коефіцієнта залежності від трансфертів – 57 % і 47 %, композитного 

коефіцієнта – 22 % і 18 % відповідно [3, р. 155–156]. Удосконалення фіскального 

обміну передбачає проведення системних реформ у сфері фіскальної 

децентралізації. Бо “фіскальна система в Євросоюзі є децентралізованою та не 

має жорсткого управління з центру” [4, с. 35], є набором конституційованих 

правил ухвалення урядових рішень [5, р. 103–104]. Зазначимо, що часові межі 

посилення фіскальної децентралізації в Україні охоплюватимуть середньо- і 
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довгостроковий періоди, бо пов’язані з необхідністю адаптації модернізованих 

правил здійснення фіскального обміну у практику відтворення СБ.  

Прикладом цього є досвід Польщі, яка розпочала реформи у сфері 

фіскальної децентралізації ще в 1999 р. в умовах глибокої соціально-економічної 

кризи та значно централізованої системи суспільних фінансів. Ці вихідні умови є 

дуже подібними ситуації у цій сфері в Україні в досліджувані роки. Польські 

реформи передбачали надання більшої фіскальної самостійності для 

субнаціональних інститутів влади і формування комплексу фіскальних правил, 

пов’язаних з імплементацією середньо- і довгострокового бюджетування [6, р. 

278, 280], що певною мірою аналогічне із головним положенням децентралізації 

та реформи державного управління, визначених стратегією сталого розвитку 

“Україна – 2020” [7]. У Польщі до 2014 р. важливу роль у зміні підходів до 

здійснення фіскального обміну відіграли інституції ЄС, які сприяли 

збалансуванню доходів і видатків субнаціональних інститутів влади через 

надання комплексної допомоги в межах Регіональних операційних програм, а 

від 2014 р. – ЄС буде скорочувати допомогу, що призводитиме до зменшення 

надходжень і згортання інвестиційної діяльності органів територіального 

самоврядування, обмежуючи виконання не завжди цільових й ефективних 

інвестицій [8, s. 156–159].  

Отже, удосконалення відтворення СБ з огляду на фіскальну 

децентралізацію передбачає розбудову демократичних процедур зменшення 

горизонтальної та вертикальної асиметрій. Адаптація досвіду Польщі у нашій 

країні передбачає посилення співпраці субнаціональних інститутів влади у цій 

сфері з відповідними інституціями ЄС, узгодженість середньо- і 

довгострокового планування державного і місцевого бюджетів та чітке 

окреслення меж взаємодії між рівнями урядування. Важливим підґрунтям для 

удосконалення відтворення СБ на засадах фіскальної децентралізації є такі 

макрочинники, як стабілізація і прогнозованість обмінного курсу, відновлення 

економічного зростання, створення сприятливого інвестиційного середовища, 

активізація інноваційної діяльності та поступове зменшення державного боргу.  

Література: 1. Бюджет України 2001–2016 рік: Статистичний збірник. – 
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Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 3. Division of powers between the 

European Union, member states, candidate and some potential candidate countries, 

and local and regional authorities: Fiscal decentralization or federalism. – European 

Union, 2014. – November. – 228 р. 4. Гасанов С.С. Реформування фіскальної 

системи України у контексті євроінтеграційних процесів / С.С.Гасанов, 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

к.е.н., докторант кафедри  

«Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом»  

Корінь М.В.,  

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Вигідне географічне положення України на перетині міжнародних 

транспортних шляхів створює величезні можливості для реалізації її 

транзитного потенціалу та розвитку зовнішніх економічних зв’язків. В умовах 

затвердження європейського вектору інтеграції України залучення залізничного 

транспорту в систему міжнародних економічних відносин на засадах 

транскордонного співробітництва створює підґрунтя для втілення проектів 

розвитку українських залізниць, наближення якості транспортно-логістичних 

послуг до рівня європейських стандартів та збільшення експорту транспортних 

послуг Укрзалізниці [1]. 

Незважаючи на те, що розширення меж транскордонного співробітництва 

та збільшення експорту транспортних послуг визначено одним із стратегічних 

векторів розвитку залізничного транспорту України, наразі практична реалізація 

проектів транскордонного співробітництва українських залізниць виявляється 

формальною та малоефективною. В основному співпраця ПАТ «Укрзалізниця» з 

залізницями сусідніх країн реалізується в рамках виконання міжнародних 

перевезень. Так, за даними ПАТ «Укрзалізниця» станом на кінець 2017 року 

основними країнами-партнерами в сфері міжнародного співробітництва 

українських залізниць виступають такі розвинуті європейські країни, як 

Словаччина, Німеччина, Польща, Угорщина, Румунія, Чехія, Швейцарія та 

Італія. Однак, незважаючи на це, більшість аспектів їх міжнародної взаємодії з 

ПАТ «Укрзалізниця» стосується організації залізничного сполучення через 

український кордон та постачання для потреб вітчизняної галузі тягового 

рухомого складу [2-3]. Зокрема, за період з 1992 року по 2017 рік між Урядом 

України, ПАТ «Укрзалізниця» та залізницями інших країн укладено 10 

міжнародних загальнотранспортних договори про принципи співпраці та умови 

взаємовідносин в галузі транспорту і 22 угоди про співробітництво в галузі 

залізничного транспорту [4]. 

Сьогодні найголовнішою проблемою для вітчизняних залізниць є 

проблема технологічної відсталості галузі, що потребує впровадження сучасних 

транспортно-логістичних технологій обслуговування і зразків рухомого складу. 

Перспективне значення для модернізації провізних здатностей 

залізничного транспорту має співробітництво з залізницями сусідніх 

європейських країн за рахунок створення можливостей для використання 

досвіду європейських залізниць в системі управління галуззю, обміну 

провідними технологічними досягненнями та реалізації спільних проектів 

інфраструктурного зростання. Особливо актуалізується транскордонна 

співпраця залізниць і у зв’язку з поглибленням економічної співпраці нашої 

країни з європейським ринком в рамках ратифікації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, що створює якісно нові умови для використання потенціалу 

транскордонного співробітництва.  

Враховуючи те, що транскордонне співробітництво має міжнародний 

характер співпраці, тому й інструментарій розвитку транскордонного 

співробітництва залізничного транспорту повинен реалізовуватися на двох 

рівнях управління галузі: на державному та галузевому рівнях.  
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Зокрема, державний рівень розвитку транскордонного співробітництва 

залізничного транспорту має реалізуватися за рахунок впровадження 

відповідних інструментів державної підтримки і стимулювання розвитку 

транскордонних зв’язків та стосуватися: 

- підписання міжнародних угод та договорів про транскордонне 

інноваційне співробітництво залізниць, що передбачали створення спільних 

інноваційних підприємств для реалізації проектів розвитку вітчизняного 

залізничного транспорту; 

- впровадження інструментів податково-кредитного регулювання 

(податкових і митних пільг, субсидій, дотацій тощо) та інвестиційного 

стимулювання залучення іноземних інвестицій в галузь; 

- спрощення адміністративних процедур оформлення проектів 

транскордонного співробітництва залізничного транспорту та впровадження 

державного фінансування різних аспектів транскордонної співпраці 

залізничного транспорту тощо. 

На галузевому рівні інструментарій розвитку транскордонного 

співробітництва залізничного транспорту включатиме: 

- розроблення відповідної Програми розвитку транскордонного 

співробітництва чітко сформульованою дорожньою картою виконання 

визначених в Програмі пріоритетів транскордонної співпраці; 

- формування прозорих механізмів спільного інвестування та 

фінансування проектів розвитку вітчизняного залізничного транспорту та 

методичного інструментарію оцінки їх економічної ефективності; 

- підписання та налагодження системи обміну кадрами з метою 

проведення стажування спеціалістів галузі на залізницях провідних 

європейських країн; 

- розроблення спільних програм підготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів з врахування провідного досвіду європейських 

залізниць; 

- проведення спільних науково-технічних та освітніх ярмарок, 

конгресів та конференцій, спрямованих на поглиблення транскордонної 

інноваційної співпраці залізниць тощо. 

Отже, в цілому розвиток транскордонного співробітництва залізничного 

транспорту є тим стратегічним інструментом стимулювання процесів реалізації 

проектів інфраструктурного зростання українських залізниць, що сприятиме як 

впровадженню європейських стандартів транспортно-логістичного 

обслуговування на теренах вітчизняних залізниць, так і покращенню їх техніко-

експлуатаційної сумісності з залізницями європейських країн, підвищенню 

експорту транспортних послуг ПАТ «Українська залізниця». 

Література. 1. Корінь М.В. Теоретичні засади розвитку залізнчного 

транспорту в умовах транскордонного спіробітництва / М.В. Корінь // Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Економіка та 

менеджмент»– 2017. – Вип. 28. – С. 48-52. 2. Євген Кравцов: на виконання 

доручення Уряду Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзди до країн 

Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrrailways.com/news.html?start=20. - Назва з екрану 3. Укрзалізниця 

домовилася з General Electric про постачання локомотивів [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/205120. - Назва з екрану. 4. Двостороннє 

співробітництво: офіційний сайт Міністерства інфраструктури України 
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКИ 

ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ 

 

к. фарм. н., доц. Кобець М.М.,  

к. фарм. н., доц. Кобець Ю.М.,  

Сердюк А.О. 

Національний фармацевтичний університет 

 
Згідно даних епідеміологічних досліджень, 50%-60% дорослого 

населення страждають розладами травної системи. За останні роки 

захворюваність на ці розлади збільшилась. Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба (ГЕРХ) є найпоширенішим захворюванням шлунково-кишкового 

тракту. Число хворих з ГЕРХ в останні роки в Україні збільшилось в 3-4 рази за 

даними офіційної статистики. Це обумовлено, в першу чергу, збільшенням 

кількості хворих із цукровим діабетом та ожирінням, значним відсотком 

самолікування населення. 

Широке розповсюдження ГЕРХ і виразкової хвороби, недостатня 

поінформованість лікарів та пацієнтів про захворювання, рецидивуючий перебіг 

хвороби та погіршення якості життя обумовлюють соціальну значущість даної 

проблеми.  

Мета роботи – аналіз асортименту препаратів для лікування виразки та 

ГЕРХ. 

В роботі використано контент-аналіз. Асортимент проаналізовано згідно 

довідника Компендіум та Державного реестру лікарських засобів.  

Для лікування виразки та ГЕРХ застосовується велика кількість 

препаратів, основними з яких є традиційні антацидні препарати неорганічного 

походження і антисекреторні засоби, які гальмують синтез соляної кислоти та 

зменшують кислотність. До антисекреторних препаратів відносять блокатори 

Н2-гістамінових рецепторів, інгібітори протонної помпи та М-холіноблокатори. 

Противиразкові лікарські препарати, зареєстровані на ринку України,  
представлені торговими марками таких основних груп: інгібітори протонної 

помпи і антагоністи Н2-гістамінових рецепторів. Більшість засобів цих груп 

відпускаються за рецептом лікаря. В безрецептурному відпуску в Україні 

знаходяться такі препарати антисекреторного дії як: Ранігаст-75, Polfarma (діюча 

речовина ранітидин в дозі 75 мг), Квамател-міні, Gedeon Richter (діюча речовина 

фамотидин в дозі 10 мг). За АТС-класифікацією засоби для лікування виразки та 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби належать до групи A02B, а саме: A02B 

A Антагоністи H2-рецепторів, A02B C Інгібітори "протонного насоса", A02B D 

Комбінації для ерадикації Helicobacter pylori, A02B X Інші препарати для 

лікування виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Інгібітори 

протонного насоса займають найбільшу частку – 78,8% від усієї кількості 

лікарських засобів групи A02B А та A02B В.  

Вітчизняні препарати для лікування виразки та ГЕРХ представлені 

такими виробниками: ПАТ «Київмедпрепарат», ФФ «Дарниця», ФК «Здоров'я», 

АТ «Стома», ТОВ «Львівтехнофарм», ЗАТ «Технолог», ПрАт «Лекхім-Харків», 

ТОВ «Фармак», АТ «Стома», ФК «Астрафарм».  

В ході проведених досліджень встановлено, що в Україні зареєстровані 

препарати для лікування виразки та ГЕРБ на основі ранитидина, фамотидина, 

омепразолу, пантопразолу, рабепразолу та лансопразолу. Серед вітчизняних 

препаратів найбільш насиченим є сегмент A02B C Інгібітори "протонного 

насоса" (78,8%), причому основну частину становлять препарати на основі 

омепразолу.  

https://compendium.com.ua/atc/#A02BA
https://compendium.com.ua/atc/#A02BA
https://compendium.com.ua/atc/#A02BC
https://compendium.com.ua/atc/#A02BD
https://compendium.com.ua/atc/#A02BD
https://compendium.com.ua/atc/#A02BX
https://compendium.com.ua/atc/#A02BX
https://compendium.com.ua/atc/#A02BC
https://compendium.com.ua/atc/#A02BC
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Одержані результати дозволять розробити рекомендації для подальшого 

формування оптимального асортименту препаратів для лікування виразки та 

ГЕРХ аптекою. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ШЛЯХІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО КРАЇН 

ЄВРОПЕЙСЬОГО СОЮЗУ 

 

к.е.н. ст.вик. Козлова А.О. 

Харківський національний університет міського господарства  

ім. О.М.Бекетова 

 

На даний період часу Україна опинилась в досить складній ситуації. 

Геополітичні процеси,  економічні та політичні інтереси сусідніх держав 

безпосередньо впливають на вектор розвитку нашої держави. За прогнозами 

фахівців в найближчий час економічні інтереси України і надалі будуть 

концентруватися навколо двох політико-економічних центрів — ЄС та країн 

СНД. Незважаючи на певний прогрес у відносинах України та ЄС, і як наслідок 

зростання обсягів кооперації та економічних зв’язків, про повноцінне членство 

України у Європейському Союзі можна говорити як про перспективу. Проте 

реалізація навіть довгострокової перспективи потребує певних заходів уже 

сьогодні.  

Україна готова до поглиблення співпраці з ЄС у реалізації економічної 

складової, незважаючи на певні бюрократичні бар’єри та вплив зовнішньо 

політичних чинників та виникнення нових обставин і політичних реалій в ЄС. 

Допомогу у реалізації інтеграційних процесів на даному етапі суспільного 

розвитку нашій країні надають найвпливовіші організації міжнародного і 

світового рівня такі: як ООН, Світовий банк, МВФ, ЄБРР, СОТ, ГАТТ, МОП та 

інші. Нажаль  така допомога не завжди ефективно використовуємо владою, 

насамперед фінансова допомога. Одним із чинників неефективного розподілу і 

використання отриманих фінансових засобів є корупція, політична 

заангажованість управлінського звена, неефективне, недостатнє використання 

власного наукового, виробничого та інтелектуального потенціалу, слабкий 

технологічний рівень окремих галузей національної економіки тощо.  

Розв'язання проблеми потребує комплексного підходу, перш за все це 

підвищення рівня оплати праці, і не тільки управлінцям чи менеджерам,  а й 

особам, які безпосередньо є задіяні у виготовленні продукції, наданні послуг чи 

тих які працюють у науково-технологічній сфері. По-друге це демонополізація 

та департизація економіки, залучення до розподілу та освоєння фінансової 

допомоги та інвестицій регіонів. По-третє, реальні процеси з децентралізації, 

позбавлення зайвого впливу центральних органів влади і управління та надання 

свободи в економній сфері регіонам, надання можливості громадам приймати 

безпосередню участь та контролювати питання економічного розвитку регіонів. 

Дуже корисним при цьому є використання кращих зразків та стандартів 

європейського досвіду. 

Так, одним із засобів вирішення наведених проблем у Європі є 

формування єврорегіонів, до компетенції яких входять розробка і реалізація 

комплексних програм з розв'язання спільних соціально-економічних, науково-

технологічних, екологічних та інших питань[1]. Єврорегіони здебільшого 

охоплюють транскордонні території сусідніх країн, стимулюючи та активізуючи 

їхній економічний розвиток на основі інтеграції спільних інтересів. Україна, 

розташована у центрі Європи, бере активну участь у формуванні «Карпатського 
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єврорегіону» (Україна, Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія), єврорегіонів 

«Буг» (Україна, Польща, Білорусь), «Нижній Дунай» (Румунія, Україна), «Прут» 

(Молдова, Румунія) та інших [2]. 

В сою чергу розподіл ролей регіонів в Україні неоднорідний та має 

специфіку з урахуванням укладу що склався в ході історичного розвитку, 

географічного розташування ринків збуту, сировинної бази, промислового та 

наукового потенціалу, робочої сили та інших факторів. Наприклад, в 

Харківській області, сконцентровано основну кількість науково-дослідних 

закладів, що працюють в напряму розвитку нових  технологій, підприємств та 

установ переробної галузі, ВПК, котрі потребують значної кооперації, мають 

вже налагоджені інтеграційні зв’язки , необхідний виробничий потенціал, 

вигідне територіальне становище та розвинуту транспортну інфраструктуру, 

знаходиться на  пересіченні торгових шляхів сполучення.  

Доречі, налагодження тісних зв’язків регіонів з сусідами, в тому числі з 

прикордонними областями інших європейських держав, надасть можливість  

зниження політичної напруги, яка спостерігається у відносинах з окремими 

іноземними державами, активніше залучати інвестиції, створювати нові 

підприємства та хоча б загальмує відтік робочої сили та спеціалістів з нашої 

держави.   

В стосунках з країнами СНД, і насамперед з Російською Федерацією, 

Україна готова прагматично вирішувати будь-яке питання, яке не суперечить її 

національним інтересам.  

Важливо усвідомити, що за роки незалежності Україна набула і 

безцінного досвіду існування в умовах ринкового середовища. Найскладніший 

період становлення залишається позаду. Національна економіка виходить з 

кризи і реалізовує свій потенціал. Важливо правильно обрати напрями 

стратегічного розвитку держави та національної економіки, ефективно 

інтегруватися до системи міжнародного виробництва, в тому числі на рівні 

регіонів[3].  

Література: 1.Генхузен М., Нийкамп П. Формирование корпоративных 

трансграничных сетей в Восточной Европе: потенциальные возможные зоны 

развития Восток-Запад // Региональное развитие и сотрудничество. — 1997. — 

Вып. нулевой. 2.Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. 

Лук’яненко, М. О. Гончаренко та ін.; За ред. О. Г. Білоруса. — К.: ІСЕМВ НАН 

України, КНЕУ, 2001. 3.Зав’ялова О., Кабанова Н. Формування системи 

інтегрованого міжнародного виробництва та місце України в цьому процесі // 

Укр. промисловець. — 1998. — № 5.  

 

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН 

ТА АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ 
 

Доцент Касинюк Л.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Необхідність реформування місцевого самоврядування не викликає сумніву. 

Україна успадкувала систему централізованої влади, якій властиві: концентрація 

влади і передача фінансів «нагору», а потім їх перерозподіл в ручному режимі 

«донизу»; повна залежність територій від центру; неспроможність членів громад до 

солідарних дій в питаннях захисту своїх прав та інтересів; вирішення більшості 

питань через корупційний чинник. Все це вимагає негайного реформування шляхом 

децентралізації влади та максимальної дерегуляції дозволів і послуг; розмежування 

повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів за принципом 
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субсидіарності та посилення відповідальності органів місцевого самоврядування 

перед виборцями та державою. 
Місцеве самоврядування – це місцеве самоуправління, здійснюване 

самостійно населенням певної територіальної одиниці. Поняття «самоврядування» 

почало використовуватись в період Великої французької революції, щоб 

відобразити факт самостійності общини (громад) стосовно держави. В науковий 

обіг поняття «місцеве самоврядування» вперше запровадив прусський юрист 

Рудольф Гнейст в середині ХІХ століття для позначення такого управління на 

місцях, при якому територіальні громади були наділені правом самостійно (в межах 

законів) вирішувати місцеві справи [1, с.12]. М. Драгоманов вбачав у 

самоврядуванні оптимальний спосіб подолання надмірної централізації державної 

влади через широке втілення суспільної свободи на рівні низових адміністративно-

територіальних структур, а М. Грушевський розглядав самоврядування як спосіб 

зміцнення і саморозвитку національних територій шляхом втілення ідей «широкої 

козацької автономії» [2, с.203-204]. 

Розвиток місцевого самоврядування пов’язаний із Магдебурзьким правом. 

Вважається, що його основні принципи були вперше застосовані в німецькому місті 

Магдебург (звідси і назва). Магдебурзьке право звільняло міста від влади феодала і 

держави. Їх мешканці керувались власними законами, обирали представницькі 

органи. Протягом ХІV-XVIІ століть на території України налічувалось до 400 міст і 

містечок, які мали Магдебурзьке право. Їх мешканці обирали магістрат – 

адміністративний і судовий орган самоврядування, що складався із двох колегій: 

міської ради і лави (судового органу). До складу міської ради обиралися радці. Їх 

кількість коливалася від 6 до 24 осіб. Зі свого складу радці обирали бургомістра 

(або кілька бургомістрів), які головували на засіданнях ради. Рада була головним 

органом самоврядування, обирала або призначала лавників (суддів) і війта 

(головного суддю). Суд лавників розглядав кримінальні справи міщан та феодалів. 

Боротьба зі зловживаннями магістратів призвела до виникнення наприкінці ХVI ст. 

особливих органів контролю за фінансовою діяльністю міської ради. Наприклад, у 

Львові була створена «комісія 40 мужів», до якої входили двадцять осіб від 

купецтва і двадцять від ремісників [3, с.23]. Надавши певних рис 

західноєвропейського міського устрою організації самоврядності українських міст, 

Магдебурзьке право стало одним із важливих чинників зближення України з 

Західною Європою. 
Процес ліквідації українських форм місцевого самоврядування започаткував 

договір між Україною і Московською державою 1654 року. У XVIII, XIX та на 

початку ХХ століть відбувалось «нещадне хижацьке винищення всього 

українського, яке не обминуло і місцеве самоврядування» [4, с.62]. 
У Радянському Союзі місцеве самоврядування вважалося буржуазним 

інститутом і не дістало законодавчого закріплення. Ще понад сто років тому 

професор О. Ященко зазначав, що держава, знищуючи усі сліди місцевого 

самоврядування, неминуче сприяє власному занепаду і зникненню. 
Конституція України 1996 року (розділ ХІ) відкрила новий простір 

подальшого становлення місцевого самоврядування. Відповідно до Конституції 

(ст.140) місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. Фундаментальні принципи функціонування місцевої влади знайшли своє 

закріплення у положеннях Європейської Хартії місцевого самоврядування 1985 

року, яку Верховна Рада, ратифікувала у 1997 році. Цей документ окреслює шляхи 

розвитку місцевого самоврядування в Європі. В його основу покладено класичний 

принцип субсидіарності, відповідно до якого саме на нижчих рівнях управління 
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слід вирішувати ті питання місцевого значення. 

Реформування місцевого самоврядування – це нагальна потреба для України. 

Мета реформи – зробити так, щоб кожна громада, село, селище, місто мали свій 

повноцінний бюджет, щоб кожен мешканець міг впливати на прийняття рішень. 

Якщо оживе громада, то оживе і держава. 1 квітня 2014 року на засіданні Уряду 

України схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування і 

територіальної організації влади в Україні. 

Основними напрямами запропонованої реформи влади є нижчезазначені:  
• Визначення територіальної основи органів місцевого самоврядування 

і виконавчої влади, запровадження трьохрівневої системи адміністративно-

територіального устрою: базовий рівень (громада), районний рівень (район), 

регіональний рівень (АР Крим, області, м. м. Київ, Севастополь). Зміни торкнуться 

базового і районного рівнів. Межі областей змінюватись не будуть. 

Сьогодні більшість територіальних громад через їхню надмірну 

подрібненість, слабку матеріально-фінансову базу неспроможні виконувати свої 

повноваження, тому Верховною Радою 05.02.2015 року був прийнятий Закон 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до якого 

сусідні міські, сільські і селищні ради в межах області можуть об’єднуватися в одну 

громаду, яка матиме визначений адміністративний центр з урахуванням якості і 

доступності публічних послуг [5]. У населених пунктах, котрі не визначенні 

адміністративними центрами, обиратимуть старосту на строк повноважень місцевої 

ради. Він є посадовою особою місцевого самоврядування та керується у своїй 

діяльності Положенням про старосту. 

• Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування 

різних рівнів за принципом субсидіарності. Європейська Хартія місцевого 

самоврядування принцип субсидіарності визначає як такий, що визнає розподіл 

повноважень різних рівнів публічної влади у державі .Найбільш важливі 

повноваження слід передати на рівень громади. Це – шкільна та дошкільна освіта, 

первинна медична та швидка допомога, комунальне господарство, охорона 

правопорядку, соціальний захист, пожежна охорона тощо. 
• Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування 

та виконавчої влади на засадах децентралізації влади. Децентралізація – це 

передача повноважень та бюджетних надходжень від державних органів до органів 

місцевого самоврядування. Районні та обласні ради залишаються, створюються їхні 

виконавчі органи (зараз вони відсутні) і ліквідуються державні адміністрації. Це 

посилює місцеве самоврядування, адже управляти будуть люди, обрані в ході 

місцевих виборів. 

Після ліквідації державних адміністрацій і набрання чинності змін до 

Конституції України щодо децентралізації влади вводиться інститут префектів, які 

будуть наглядати за конституційністю і законністю рішень органів місцевого 

самоврядування та матимуть право зупиняти дію незаконних актів органів 

місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду. На посаду префекта 

особа обиратиметься за конкурсом, а призначатися і звільнятися Президентом за 

поданням Уряду. Щоб не було зловживань, префекти працюватимуть 3 роки, а далі 

– ротація. 

У децентралізованій унітарній державі є найбільш спроможними два рівні 

публічної влади: національний та місцевий. У федеративній державі навпаки – 

найбільше повноважень і ресурсів зосереджено на рівні регіону, що може призвести 

до формування надто амбітних регіональних політичних еліт чи навіть до 

регіонального сепаратизму. 
• Забезпечення органів місцевого самоврядування необхідними 

фінансовими ресурсами, в тому числі їх участь в загальнодержавних податках. 
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Податки стають основою місцевого бюджету, вони ідуть на ремонт доріг, школи, 

охорону правопорядку тощо. Це умова розвитку місцевої економіки, малого та 

середнього бізнесу, з’являються нові робочі місця та надходження до бюджету. 

Механізм розподілу податків визначать зміни до Бюджетного кодексу України. 
Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і 

державою. Реформування у сфері місцевого самоврядування може дати потужний 

поштовх для прискорення розвитку суспільства. Прикладом є реформи Польщі, 

здійснені урядом Тадеуша  Мазовецького на початку 90-х років. . Польський 

публіцист С. Братковський зазначав: «Місцеве самоврядування, надаючи 

самостійність гмінам, вивільнило динаміт та енергію, якої ніхто не сподівався. Малі 

містечка, тепер чисті й освітлені, змінювали свій вигляд з місяця в місяць; уже за 

рік Польща стала іншою країною»[6, с.6]. 
Таким чином, метою реформування місцевого самоврядування в Україні є 

підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для сталого розвитку 

територіальних громад, як самостійних соціальних спільнот, члени яких матимуть 

можливість ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у 

вирішенні питань місцевого значення. 

Література. 1. Сенктон Е. Системи міського управління/ Е.Сенктон. – 

Х.:Центр освітніх ініціатив, 2001. – с.12. 2. .Грушевський М.С. Очерк історії 

українського народу.– К.: Либідь, 1991. – 250с. 3. Страхов М.М. Міське 
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ас. Колєсніченко А.С. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

З плином часу впевненими кроками набуває сили тенденція розвитку й 

становлення ринкової економіки шляхом запозичення різних традиційних та 

новітніх складових. Монополізація, властива класичному ринку, відіграє при 

цьому одну з провідних ролей, що обумовлює нестихаючий інтерес до 

дослідження цього інституту. 

Формування системно організованих і складно структурованих 

господарських зв’язків викликало необхідність зміни форм та обсягів державної 

політики у напрямі регулювання соціально-економічних відносин суб’єктів 

різних галузей та сфер діяльності [4, с. 82]. 

Фундамент ринкового саморегулювання, яким вступає інститут 

конкуренції, надає можливість прояву й оцінки ефективності останнього. 

Вагомим фактором при цьому вступає відповідна й адекватна державна 

стратегія. 
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Місія регулювання – захистити слабших суб'єктів ринку, використовуючи 

легальні економічні, правові й інституціональні важелі. Компанії, як 

представники підприємництва, не можуть бути абсолютно рівними в силу своїх 

якісних особливостей та фінансово-економічних показників. При цьому, 

тримаючи курс на збалансовану систему взаємовідносин, держава здійснює 

контроль за подібною концентрацією як форму регулювання. Ця функція лягає 

на виконання Антимонопольного комітету. Завдання держави - створювати рівні 

умови гри, за яких проміжок між економічно сильними та слабкими суб’єктами 

не матиме тенденцію до зростання. 

Окремі аспекти проблем, пов’язаних з вивченням сучасних проявів 

концентрації та централізації капіталу, концепцій і моделей конкуренції на 

енергоринку, особливостей впровадження трансформаційних процесів, набули 

глибокого осмислення й наукового транслювання в роботах та експертних 

висновках багатьох вчених та економістів-практиків, зокрема: Н.П. Іваненко [2], 

Н.А. Іваницької [1], О.Ю. Богославської [2], Б.А. Костюковського [2], 

І.Ч. Лещенко [2], С.В. Толкачової [4] та інших. Однак, впровадження 

конкурентних моделей різними країнами поступово примножує кількість 

нестикувань та розбіжностей у поглядах представників академічної аудиторії та 

робочих груп щодо форм та методів реалізації регулюючої політики в галузі 

формування взаємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії. У цьому 

ракурсі цікавим є приклад Єврокомісії та аналогічних органів в інших регіонах.  

Ефективна робота енергоринку ґрунтується на принципі вільного вибору 

споживачем постачальника електроенергії. Представники Міжнародного 

енергетичного агентства мають свій погляд на такі обставини, додержуючись 

думки, що це спрямоване на забезпечення конкуренції у боротьбі за надання 

кращих послуг та активізації впровадження інноваційних технологій на 

дерегульованих ринках електроенергії.  

Світовий досвід свідчить про об’єктивну необхідність активної участі 

держави в процесах лібералізації ринку електроенергії незалежно від моделі, 

обраної для їхнього здійснення. Однією з головних функцій держави є створення 

механізму, який сприяє розвитку ефективних конкурентних відносин з 

орієнтацією на споживача. 

Розкриваючи змістовні характеристики й проблему обґрунтованого 

ступеня демонополізації та регулювання конкуренції, необхідно зупинитися на 

деяких моментах. Одним із основних негативних наслідків діяльності 

нерегульованих ринків електроенергії стала можливість неконтрольованого 

посилення монопольного зловживання, перш за все великих генерувальних 

компаній, або ВІК. 

Інформаційний обмін між конкурентами може виступати приводом для 

уваги з боку антимонопольного відомства у випадках, коли така форма взаємодії 

свідчить, в сукупності із іншими обставинами, про наявність горизонтальних 

узгоджених дій між ними, що обмежують конкуренцію. На противагу цьому, 

вертикальні узгоджені зв’язки мають принципово іншу природу та відповідно й 

ефект, а тому виведені із загального правила про заборону погодження ринкової 

поведінки суб’єктами господарювання. З цього витікають положення, викладені 

в Ч. 1 ст. 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції», які містять 

винятки щодо питань, які можуть бути погоджені між виробником та 

дистриб’ютором, оскільки узгодження цих питань є економічно раціональним і 

не може бути забороненим без шкоди нормальному функціонуванню учасників 

відповідних відносин [1, с. 28-29].  

Такий підхід в національному регулюванні в цілому відповідає практиці, 

що склалась в Євросоюзі. Зокрема, для виокремлення вертикальних угод 
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Єврокомісія (далі - Комісія) на основі своєї практики прийняла Керівництво-

роз’яснення із вертикальних обмежень (далі  – Роз’яснення) [6]. Ці Роз’яснення 

містять аналіз потенційних обмежувальних практик, які можуть мати місце, 

зокрема, у дистриб’юторських договорах та визначають, чи є вони 

протиправними за певних умов або вони підпадають під винятки і користуються 

відповідним імунітетом від переслідування та заборони за певних умов, 

базуючись, в тому числі, і на частці ринку. Так, Комісія у Роз’ясненнях виділяє 

три переліки умов: білий, чорний, сірий, – які відповідно характеризують 

допустимість чи заборону визначених практик. Така категоризація 

застосовується для звільнення суб’єктів господарювання від необхідності 

отримувати погодження (процедура повідомлення) у антимонопольного органу 

на передбачувану поведінку та для визначення практик, які не підлягають 

погодженню і є забороненими per se [1, с. 29]. 

Антимонопольна політика держави в сфері функціонування 

електроенергетичних ринків поряд з традиційними формами та проявами 

регулюючого впливу, демонструє специфічні індикатори реагування й 

присікання монопольного домінування на ринку. Так, Комісія може карати 

компанії за перешкоджання, які чинили ним при проведенні антимонопольних 

розслідувань. Зокрема, під час одного з розслідувань, яке відбувалось в 2012 р., 

дві чеські енергетичні компанії (EPH і EP Investment Advisors) були оштрафовані 

за те, що ними були порушені вимоги ст. 23 Регламенту 1/2003, а саме – за 

порушення обов'язку надати документи співробітникам Комісії. В результаті 

Комісія наклала штраф на компанію в розмірі 2,5 млн євро. Підставою стало 

фактична заборона доступу для перевіряючих з боку Комісії до приватних 

повідомлень електронної пошти менеджерів компанії під час перевірки, а також 

витік вхідних повідомлень, що допомогло приховати частину повідомлень від 

перевіряючих [5].  

Комісія наголошує в своїх розслідуваннях і рішеннях на тому, що 

споживач повинен отримувати тільки користь і вигоду від лібералізації 

енергетичного сектора. У зв'язку з чим, подальші дії Комісії проти зловживання 

домінуючим становищем на ринку та інших порушень, в тому числі раптові 

перевірки (surprise inspections), об’єктивно необхідні. Територіально ж Комісія 

більше зосереджена на розслідуваннях порушень антимонопольного 

законодавства в «східному» напрямку [7]. 

Своєчасне виявлення зловживань монопольним становищем окремими 

суб’єктами господарювання, яке стає наслідком злиття і поглинання, створює 

підґрунтя для попередження різних їх проявів. Зокрема, злиття німецьких 

комунальних підприємств та створення великих комунальних компаній E.ON і 

RWE було схвалено Європейською Комісією та німецьким Федеральним 

відомством з нагляду за діяльністю картелів (Bundeskartellamt) лише після 

внесення відповідних змін в ринкові механізми обмеження можливих проявів 

монополізму генерувальних компаній на ринку електроенергії. 

Антимонопольними органами країн і системними операторами енергооб'єднань 

виявлено масштабні зловживання ринковою владою на ринках Північної 

Америки, Великобританії, Австралії та Скандинавії. З метою недопущення 

можливих зловживань в умовах конкуренції на ринках електроенергії у групи 

компаній ринку PJM (США) та в Nord Pool (Скандинавська електроенергетична 

біржа) було створено відділи моніторингу ринку, які відповідають за 

відстеження та аналіз діяльності ринку з метою попередження можливого 

маніпулювання ринковою владою. Так, датський Оператор магістральних мереж 

(ОММ, Energinet.dk) зобов’язаний щомісячно публікувати огляди кон'юнктури 

ринку, в яких на основі загального аналізу визначаються дії щодо недопущення 
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неправомірного ціноутворення на ринку електроенергії. Крім цього, слід 

зазначити постійну співпрацю шістнадцяти скандинавських операторів 

магістральних мереж (ОММ) і регулюючих органів країни для безперервного 

відслідковування та недопущення проявів монополізму [3]. 

Економічна сутність практики Єврокомісії та аналогічних органів інших 

країн щодо впровадження та виявлення можливих порушень антимонопольного 

законодавства ґрунтується на багатосторонньому досвіді регулювання 

дисбалансів, спричинених монопольним становищем окремих суб’єктів ринку 

електроенергії. За певних обставин, індивідуальний підхід щодо імплементації 

визначених законодавчих норм та ініціатив у національній моделі енергоринку 

буде виправданим та доцільним, а також сприятиме стимулюванню, розробці й 

застосування гнучких та адекватних програм антимонопольного комплексу в 

сфері бізнес-структур електроенергетики. 

Література: 1. Іваницька, Н. Дистрибуційні відносини, ринкова влада та 
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видання з питань економіки і бізнесу. — 2014. — № 3-4 (54-55). — С. 27-31. 2. 
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В сучасних економічних умовах для більшості регіонів стає все більш 

актуальним завдання визначення внутрішніх резервів економічного розвитку.  

Соціально-економічний потенціал регіону слід розглядати як систему, що 

включає підсистеми нижчого рівня, відповідає принципам взаємозаміни і 

взаємодоповнення. Властивість взаємозаміни ресурсів припускає можливість 

компенсації певного ресурсу іншим у разі його зменшення (зникнення). 

Взаємодоповнення, у свою чергу, припускає зв'язане збільшення ресурсів у 

системі регіону [1]. 

З огляду на це, розглянемо структуру соціально-економічного потенціалу 

регіону на рис. 1. 

https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/2.-Energetychni-Strategiyi-YES.pdf
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Гедз М. зазначає, що потенціал регіону, як соціально-економічної 

системи, об'єднує локальні потенціали, які покликані сприяти реалізації базових 

ресурсних потенціалів. До їх складу входять [2]: 

 трудовий потенціал, що характеризує можливості розвитку регіону за 

рахунок підготовки та раціонального використання кадрів (визначається 

освітнім, кваліфікаційним, професійним складом кадрів, зайнятістю їх у розрізі 

галузей і сфер господарства, форм власності, спеціальностей і т. п.); 

 матеріально-технічний потенціал, що характеризує можливості 

розвитку регіону на основі ефективного використання всіх структурних 

складових його виробничого комплексу (визначається структурою і обсягом 

виробництва, величиною та ефективністю використання виробничих фондів, 

станом розвитку інфраструктури та ін.); 

 науково-інноваційний потенціал, що характеризує можливості регіону 

в сфері підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт, послуг на основі 

раціонального використання досягнень науково-технічного прогресу 

(визначається величиною і якістю фундаментального і прикладного наукового 

доробку та ін.); 

 соціально-інфраструктурний потенціал, що характеризує резерви 

регіону в сфері поліпшення медичного, побутового, культурного, транспортного 

та житлово-комунального обслуговування населення на основі розширення 

номенклатури та підвищення якості послуг, забезпечення їх доступності для 

населення; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура соціально-економічного потенціалу регіону 

 

Джерело: згруповано автором на основі [2] 

 

 бюджетний потенціал, що характеризує можливості регіону в 

збільшенні доходної частини бюджету (визначається величиною місцевих 

податків відповідно до нормативів, встановлених законодавством, а також 

надходжень від приватизації муніципального майна, від здачі його в оренду, від 

місцевих позик та лотерей, від зовнішньоекономічної діяльності, дивідендів від 

частки регіону в статутному капіталі підприємств і організацій, обсягами 

дотацій, субвенцій, трансфертних платежів та ін.); 

 інвестиційний потенціал, що характеризує можливості регіону в 

залученні і використанні коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів, 

підприємців, населення для вирішення територіальних проблем; 

 експортно-імпортний потенціал, що характеризує можливості регіону 

у підвищенні ефективності його зовнішньоекономічної діяльності шляхом 

закріплення на вже освоєних ринкових нішах; використанні відносної 

дешевизни основних ресурсів виробництва (робочої сили, виробничих фондів, 
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технологічних знань, матеріальних ресурсів), яка виступає в якості ведучого 

мотиву залучення закордонних інвестицій; використанні унікальних високих 

технологій, наявних, зокрема, на підприємствах, і вирішенні на цій основі 

широкого спектра проблем територіального розвитку. 

Розгалуженість та багаторівневість структури соціально-економічного 

потенціалу регіону характеризується низкою проблем, що стають на перешкоді 

формування та розвитку ефективного механізму управління потенціалом 

соціально-економічної системи. На думку Талах В.І. основними проблемами 

формування господарського потенціалу регіонів на даний час є [3]: 

 великий дефіцит власних джерел формування ресурсів у регіонах, що 

викликаний, наперед всього, низькою ефективністю виробництва і глибоким 

падінням показників в реальному секторі економіки внаслідок економічної 

кризи; 

 деформація у реальному секторі між сферами економічної діяльності 

(переважна спеціалізація держави на галузях важкої промисловості) та в 

міжгалузевому співвідношенні цін; 

 відсутність розширеного відтворення основного капіталу, недостатня 

частка його чистого нагромадження; 

 недостатня привабливість країни для іноземних інвесторів внаслідок 

мінливості економічної політики та відсутності стабільних пріоритетів у 

здійсненні регіональної інвестиційної політики; 

 розподіл бюджетних фінансових ресурсів та ресурсів з іноземних 

джерел по регіонах без врахуванням їх нерівномірного, диспропорційного 

соціально-економічного розвитку; 

 недостатньо розвинений ринок капіталів; 

 недосконалий механізм довгострокового кредитування підприємств 

регіону та інші. 

Вказані недоліки негативно впливають на процеси формування, 

використання та відтворення потенціалу регіону в цілому та його складових 

елементів зокрема і, як наслідок, на соціально-економічну ситуацію в країні та 

національну економічну безпеку. Нині головним чинником виходу України з 

економічної кризи на державному рівні визначено структурну перебудову 

економіки на основі модернізації виробництва та його структури, 

технологічного оновлення потенціалу регіонів зокрема та країни в цілому, 

розбудови функціонально збалансованого і соціально-орієнтованого 

економічного комплексу [3].  

Для вирішення даних проблем, насамперед сформулюємо принципи 

управління потенціалом регіону, як соціально-економічної системи [6]: 

 принцип корисності, тобто формування потенціалу регіону слід 

обумовлювати вимогами випуску суспільно-необхідної продукції у 

відповідності до потреб ринку за умови забезпечення високої ефективності 

виробництва конкурентоспроможної продукції; 

 принцип збалансованості системи, тобто потенціал регіону, як складна 

соціально-економічна система, має поєднувати у собі структуровану сукупність 

ресурсів, які забезпечують прибутковість функціонування системи; 

 принцип відповідності стратегічним цілям, тобто використання та 

розвиток потенціалу регіону слід орієнтувати на забезпечення 

найефективнішого використання усіх його наявних та потенційних можливостей 

з метою сталого економічного розвитку регіону; 

 принцип ефективного використання, тобто потенціал регіону як 

операційна система має бути керованою відкритою системою, яка забезпечує 
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максимізацію ефекту «входу» та «виходу» системи. 

Таким чином, можна зробити висновок, що формування передумов 

сталого розвитку як держави в цілому, так і окремих регіонів можливі лише за 

умови нарощення не лише виробничого, а й природно-ресурсного, 

демографічного, науково-технічного, рекреаційного, інформаційного та 

соціально-культурного потенціалу. Тобто, мова йде про всі складові соціально-

економічного потенціалу, а також людський фактор та інституціональні зміни в 

системі економічних відносин при виборі пріоритетів переходу національного та 

регіональних господарських комплексів на модель сталого розвитку.  

Література. 1. Коритько Т. Структура соціально-економічного потенціалу 

стійкого регіонального розвитку // Галицький економічний вісник. 2012. №5(38). 

с.95-102. 2. Гедз М. Сутність та структура соціально-економічного потенціалу 

модернізації регіону / Михайло Гедз. // Фінансовий простір. – 2012. – №2. 3. 

Талах В. І. Методологічні засади дослідження чинників формування, 

використання та відтворення економічного потенціалу регіону  // Економчні 

науки. 2011. Випуск 8 (29). Ч.4. Серія «Облік та фінанси». URL: 

http://www.nbuv.gov.ua.portal 
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Підвищення ефективності функціонування регіонів України стосовно 

задоволення національної економіки та населення є чинником зростання 

соціально-економічного потенціалу держави, забезпечення її обороноздатності 

та розширення зовнішньоекономічних зв’язків. 

Однією з пріоритетних задач в контексті посилення соціально-

економічного потенціалу регіонів України є формування нової парадигми їх 

розвитку, з урахуванням соціально-економічних орієнтирів національних 

концепцій, стратегій і програм, інноваційних і міжнародних детермінант з 

урахуванням геоекономічного позиціонування України в структурно-

функціональному розвитку світової інфраструктури як динамічного чинника 

розвитку зовнішньоекономічного потенціалу країни. 

Потенціал є комплексною характеристикою, яка відображає не тільки 

сучасний стан об'єкта, але й найбільш імовірні перспективи розвитку, і яка 

повинна відповідати цілому ряду вимог, у першу чергу, відображаючи 

потенційні властивості об'єкта, рівень їх використання і здатність до розвитку. 

Кожен регіон, як складна соціально-економічна система, має певний потенціал, 

який за умов ефективного управління створює передумови для досягнення 

безперервного сталого зростання.  

Існує безліч наукових підходів до трактування поняття «потенціал», тому 

для визначення питань стійкого соціально-економічного розвитку  регіонів 

детально проаналізувати думки різних науковців. 

Основоположником розгляду питань з проблематики розвитку 

суспільства, виробництва та потенціалу зокрема, був К. Маркс. Саме він заклав 

підґрунтя для подальших досліджень визначення економічної сутності категорії 

«потенціал». В основу категорії «потенціал» він вклав фактори, що визначають 

функціонування об’єкта. Так, на його думку, засоби праці, предмети праці та 

робоча сила як фактори виробництва та елементи утворення нового продукту є 
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можливостями, що визначають потенціал. Для перетворення цієї можливості в 

дійсність вони повинні з’єднатися [1, с. 43]. Таким чином, його теорія 

ґрунтувалася винятково на факторах виробництва.. 

У тлумачному словнику потенціал визначено як «сукупність усіх наявних 

продуктивних сил, що можуть бути використані в будь-якій галузі, сфері» [2]. 

Група авторів О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк вважають, що 

«потенціал – інтегральне відображення поточних і майбутніх можливостей 

економічної системи щодо трансформування вхідних ресурсів в економічні 

блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні 

інтереси» [3]. 

Хомяков В.І. та Бакум В.І. визначають потенціал як «джерела, 

можливості, засоби, запаси, які можуть бути приведеними в дію, використані 

для вирішення якоїсь задачі, досягнення певної цілі, можливості окремої особи, 

суспільства, держави, підприємства в певній галузі» [4]. 

У свою чергу О.В. Михайленко стверджує, що «потенціал відображає 

можливості економічної системи в різні періоди часу, що пов’язані зі 

трансформацією наявних ресурсів в економічні блага з метою задоволення 

суспільних та корпоративних інтересів» [5] 

Розглянемо основні трактування сутності категорії «потенціал» у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Сутність категорії «потенціал» 

Автор Визначення 

К. Маркс 
Потенціал – це фактори, що визначають функціонування 

об’єкта. 

Тлумачний 

словник 

Потенціал – це сукупність усіх наявних продуктивних сил, що 

можуть бути використані в якій-небудь галузі, сфері. 

О.С. Федонін, 

І.М. Рєпіна, О.І. 

Олексюк 

Потенціал – інтегральне відображення поточних і майбутніх 

можливостей економічної системи щодо трансформування 

вхідних ресурсів в економічні блага, максимально 

задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні 

інтереси. 

В.І. Хомяков, 

І.В. Бакум 

Потенціал – джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть 

бути приведеними в дію, використанні для вирішення якоїсь 

задачі, досягнення певної цілі, можливості окремої особи, 

суспільства, держави, підприємства в певній галузі. 

О.В. 

Михайленко 

Потенціал відображає можливості економічної системи в різні 

періоди часу, що пов’язані зі трансформацією наявних 

ресурсів в економічні блага з метою задоволення суспільних 

та корпоративних інтересів. 

Джерело: складено автором на основі [1, 2, 3, 4, 5] 

 

Таким чином, аналіз публікацій, присвячених поняттю «потенціал», 

дозволив виділити три підходи до розуміння його сутності [6]: 

 системний підхід – розглядає можливості й резерви регіону як 

відкритої соціально-економічної системи; 

 відтворювальний підхід – орієнтований на постійне перетворення 

стану економічної системи з приводу формування бюджетних доходів та їх 

постійного зростання; 

 ресурсний підхід – основними елементами потенціалу виділяють 

наявність ресурсної складової та потенційної можливості її використання. 

Таким чином, проаналізувавши різні підходи до трактування поняття 
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«потенціал», можемо запропонувати власне визначення. На нашу думку, 

потенціал регіону, як соціально-економічної системи – це сукупність засобів та 

ресурсів, які забезпечують розвиток і функціонування господарського 

комплексу. Під потенціалом регіону слід розуміти комплексне поняття, що 

включає в себе певні сукупності потенціалів регіону, залежно від особливостей 

розвитку території регіону, а також відповідних механізмів і часу їх залучення в 

господарський оборот з метою підвищення рівня конкурентоспроможності й 

розвитку регіону.  

 Література. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1960. т. 24. 217 с. 2. 

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 

допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 

1728 с. 3. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: 

формування та оцінка: Навчальний посібник. Вид.2-ге, без змін. К.: КНЕУ, 2006. 

316 с. 4. Хомяков В. І., Бакулін І. В. Управління потенціалом підприємства. К.: 

Кондор, 2007. 400 с. 5. Михайленко О. В., Скопенко Н. С. Теоретичні аспекти 

формування виробничого потенціалу АПК // Актуальні проблеми економіки : 

наук.-екон. журнал. 2011.  № 3 (117).  С. 74-79 6. Коритько Т. Структура 

соціально-економічного потенціалу стійкого регіонального розвитку // 

Галицький економічний вісник. 2012. №5(38). с.95-102. 
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Ефективність функціонування соціально-економічної системи багато в 

чому визначається дієвістю механізму управління нею, яку необхідно будувати, 

насамперед, на економічній основі. Всі учасники даної системи повинні бути 

зацікавлені в розвитку цієї системи, що підкріплюється відповідними 

регламентуючими нормами, системою економічних стимулів та санкцій, 

оцінкою потенціалу. 

Розглядаючи потенціал соціально-економічної системи регіону як 

інтегральну характеристику її здатності самостійно здійснювати діяльність в 

умовах зміни внутрішнього та зовнішнього середовища під впливом 

економічних, соціальних, політичних та інших процесів, слід враховувати не 

тільки забезпеченість системи капіталом суб'єктів господарювання та населення, 

збалансованість економічних проектів та ресурсів, але і наявність відповідних 

умов, що мотивують суб'єктів соціально-економічної системи до  раціональної 

діяльності. 

Сучасний стан економіки і тенденції економічних перетворень в регіонах 

України зумовлюють необхідність використання якісно нового підходу до 

управління потенціалом соціально-економічної системи регіону для досягнення 

стійкого розвитку. Наявність проблем управління у даній сфері ускладнює 

формування стратегії розвитку регіонів, а отже, знижує можливості їх сталого 

зростання. 

Соціально-економічні відносини регіону формують структуру, яка 

складається з наступних рівнів (див. табл. 1) 

Таким чином, відповідно до наведених даних у табл. 1, можемо 

розглядати регіон, як соціально-економічну систему на чотирьох рівнях, а саме: 

на мега-рівні, що передбачає відносини регіону з іноземними господарюючими 
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суб’єктами, на макрорівні, що регламентує відносини між державою та регіоном, 

на мезо-рівні відбуваються відносини між різними регіонами та на мікрорівні, 

що передбачає розвиток відноси між регіоном та  господарюючими суб’єктами 

регіону, а також між регіоном та органами місцевого самоврядування. 

Кожен регіон, як складна соціально-економічна система, має певний 

потенціал, який за умов ефективного управління створює передумови для 

досягнення безперервного сталого зростання.  

Основними чинниками ефективності використання потенціалу регіону є 

показники технологічного стану та виробничої діяльності, інвестиційно-

інноваційної діяльності, охорони здоров'я, освіти і науки, а також природні та 

екологічні чинники. 

 

 

Таблиця 1 

Структура господарських рівнів регіону 
№ 

з/п 
Назва рівня Значення рівня 

1 

Мегарівень 
(відносини регіон – 

іноземні 

господарюючі 

суб’єкти) 

Регіон стає частиною світової економічної системи на основі 

зміщення тієї чи іншої фази процесу виробництва суспільного 
продукту з території даного регіону за кордон і навпаки. Володіє 

відносною самостійністю в економічних відносинах мегарівня, 

обумовленою необхідністю поєднання інтересів регіону з 

національними інтересами, які корелюють із загальними задачами 

функціонування національної економіки 

2 

Макрорівень 

(відносини держава-

регіон) 

Регіон – субординована відносно національної держави соціально-

економічна система, об’єкт регіональної політики, частина 

національної економіки країни 

3 

Мезорівень 

(відносини регіон-

держава; регіон-

регіон) 

Регіон – територія в межах затвердженого кола повноважень, 

суб’єкт загальнодержавних процесів і мезо-економічних відносин, 

що утворився в результаті територіально-галузевого поділу праці, 

метою функціонування якого є відтворення умов життєдіяльності 

соціуму завдяки мобілізації ресурсів, що є у їх розпорядженні 

4 

Мікрорівень 

(відносини регіон-
господарюючі 

суб’єкти регіону; 

регіон-органи 

місцевого 

самоврядування) 

Регіон інтегрує відтворювальні процеси, що відбуваються на рівні 

суб’єктів мікроекономіки в єдиний регіональний відтворювальний 

процес 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Потенціал регіону є об'єктом управління. Управління стійким розвитком 

регіону направлене на найраціональніше використання наявних ресурсів і 

отримання максимального ефекту. У наш час соціально-економічний потенціал 

регіону не є величиною постійною. 

Таким чином, можна стверджувати, що потенціал регіону слід розглядати 

як систему, що включає підсистеми нижчого рівня, відповідає принципам 

взаємозаміни і взаємодоповнення. Властивість взаємозаміни ресурсів припускає 

можливість компенсації певного ресурсу іншим у разі його зменшення 

(зникнення). Взаємодоповнення, у свою чергу, припускає зв'язане збільшення 

ресурсів у системі регіону [2]. 

Механізм управління потенціалом соціально-економічної системи має 

стати ключовим елементом загальної системи державного управління, будучи 

його підсистемою, до якої входять безліч складових нижчого порядку, які 

забезпечують зростання потенціалу окремих регіонів. Якщо розглядати механізм 

управління потенціалом як систему, то її підсистемами будуть такі складові, як 
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система державного регулювання, система нормативно-правових документів, 

система стратегічного територіального управління, система управління 

виробничим потенціалом та інші. Провідним же елементом у механізмі 

управління потенціалом регіонів, на нашу думку, слід вважати виробничий 

потенціал, система управління яким ставить перед іншими системами, 

підсистемами та елементами завдання сталого функціонування в єдиному 

режимі. 

Система управління виробничим потенціалом задає ритм роботи і 

механізму управління потенціалом в цілому, оскільки гранична величина 

інвестицій, яку здатна освоїти соціально-економічна система в конкретний 

період часу, прямо залежить від розвитку виробничого потенціалу в різних 

галузях економіки (промисловості, будівництві, сільському господарстві тощо). 

Саме падіння рентабельності виробничої сфери відображується на зміні переваг 

інвесторів і стимулює відтік капіталів з даної сфери. Тим самим реалізується 

ринковий принцип розподілу вільних ресурсів в рамках соціально-економічної 

системи, заснований на критеріях ефективного вкладення капіталу у 

виробництво. 

Підсумовуючи можна сказати, що механізм управління потенціалом 

конкретної території покликаний забезпечувати узгодження інвестиційної та 

інноваційної політики та їх взаємозв'язок з іншими політиками, реалізованими 

на даній території (бюджетно-фінансовій, промисловій, аграрній, зовнішньоеко-

номічній, кадровій та ін.). Організація ефективної роботи механізму управління 

потенціалом соціально-економічної системи повинна мати комплексний 

характер. При цьому важливо враховувати вплив економічної та соціальної 

політики держави на розвиток потенціалу окремих регіонів. 

Література. 1. Любченко О. М. Соціально-економічний потенціал регіону 

поняття, структура, генезис // Формування ринкової економіки: наук. зб. / М-во 

освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; відп. ред. 

О. О. Бєляєв. 2010. Вип. 23. С. 202–209. 2. Коритько Т. Структура соціально-

економічного потенціалу стійкого регіонального розвитку // Галицький 

економічний вісник. 2012. №5(38). с.95-102. 3. Соціально-економічний потенціал 

сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН 

України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР 

НАН України, 2014. – 776 с. 

 

ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ В СИСТЕМІ МАКРОЕКРОНОМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

 

аспірантка 2-го року навчання 

Леснік Т. М. 

Університет державної  

фіскальної служби України 

 

Валютна політика є важливою складовою економічної політики країни. 

Для проведення ефективної валютної політики стосовно регулювання валютного 

курсу слід здійснити аналіз факторів, які впливають на валютний курс, а також 

визначити цей вплив. Проблемою впливу факторів на валютний курс займалися: 

О. Береславська [1], І. Дернова [3], О. Дзюблюк [4], В. Корнєєв [5], Р. 

Підвисоцький [6] та інші. Значні напрацювання у цій галузі ще раз 

підкреслюють важливість даного питання, але за урахуванням фактору часу 

оцінку стимулюючого значення валютного курсу потрібно проводити 

систематично, по мірі накопичення фактичних даних. 
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Метою роботи є статистичне оцінювання взаємозв’язку між обмінним 

курсом національної валюти та основними макроекономічними показниками 

держави. 

В умовах різкого знецінення національної валюти, підвищення темпів 

інфляційних процесів великого значення набуває валютна курсова політика, що 

проводиться урядом та Національним банком щодо стабілізації валютного 

курсу. За умов зростання зовнішнього боргу проводити виважену валютну 

політику досить складно. Незначна, але неочікувана зміна таких факторів, як 

зростання зовнішньої процентної ставки, економічна криза у торгових партнерів, 

зміна кон’юнктури  на міжнародних фінансових ринках призведе до девальвації 

курсу національної валюти та некероване зростання боргу [3].  

Побудуємо кореляційну матрицю для визначення зв’язків між курсом 

валюти і основними факторами, які на нього впливають (табл. 1). В якості 

факторів ми використали: номінальний показник офіційного боргу, 

середньорічний темп інфляції, середньомісячна заробітна плата, ВВП, 

населення. Отриманий результат вказує на наявність тісного лінійного зв’язку 

між курсом гривні і всіма факторами, крім середньорічного темпу інфляції 

(коефіцієнт кореляції більший за критичне значення = 0,7). При цьому між  

деякими факторами присутня мультиколінеарність (усі значення більші за 0,9), а 

саме між середньомісячною зарплатою і ВВП, між ВВП і населенням та 

середньомісячною зарплатою і населенням. 

 

Таблиця 1 – Кореляційна матриця основних макроекономічних 

показників і курсу національної валюти 

 

Офіц. 

борг, 

грн 

Темп 

інфляції, 

% 

Середньо

місячна 

заробітна 

плата, грн 

ВВП, грн 
Населення, 

чол. 

Курс 

валюти на 

кінець 

року, грн 

Офіц. 

борг, грн 
1      

Темп 

інфляції, 

% 

0,404 1     

Середньо

місячна 

заробітна 

плата, грн 

0,819 0,069 1    

ВВП, грн 0,823 0,073 0,998 1   

Населенн

я, чол. 
-0,758 0,045 -0,907 -0,923 1  

Курс 

валюти на 

кінець 

року, грн 

0,971 0,400 0,825 0,829 -0,793 1 

Джерело: розраховано автором за даними [2]. 

 

Тому можна будувати множинну регресію. Побудоване двофакторне 

рівняння регресії лінійної функції: 

 

 Y=17,85+0,0000345X1  - 0,3049X2          (1) 
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 Отримані результати вказують на побудову якісних моделей, всі 

показники вищі за норму. Аналіз показників рівняння показав, що збільшення 

офіційного зовнішнього боргу на 1 млрд. грн. призведе до підвищення курсу 

національної валюти на 0,0345 грн. і одночасно збільшення кількості населення  

на 1 млн. чол. призведе до зниження курсу національної валюти на 0,3049 грн. 

Також для аналізу побудували багатофакторне рівняння регресії 

нелінійної функції з фіктивними змінними: 

 

 Y=2,6*X1
2,85Е-11*X2

0,14*X3
0,28*X4

3,43        (2) 

 

За фіктивні змінні ми взяли: тренд до економічної кризи, тренд після 

економічної кризи, політичну кризу і тренд політичної кризи.  

Отримані результати вказують на побудову якісних моделей, всі 

показники вищі за норму. Аналіз показників рівняння показав, що збільшення 

офіційного зовнішнього боргу на 1 % призведе до підвищення курсу 

національної валюти на 2,85 %, в середньому щорічний приріст курсу долара за 

12 років в роки стабільності до кризи 2008 року складав 14 %, а щорічний 

приріст курсу долара за 8 років після кризи 2008 року складав 29 %. У свою 

чергу, політична криза 2014-2015 рр. призвела до підвищення курсу в 3,43 рази. 

Впродовж 2013 року рівень доларизації зменшився з 32,68% (у 2012 р.) до 

27,05% [1, c. 10-16]. Вплив обсягу зовнішнього боргу країни на динаміку курсу 

національної валюти відбувається опосередковано: акумуляція зовнішнього 

боргу  - важлива передумова збільшення грошової маси та формування 

негативного сальдо платіжного балансу, що, в свою чергу, чинить 

девальваційний тиск на валютний курс гривні. Однак, зовнішні запозичення 

мають не лише недоліки, але й переваги [7, c. 46-55]. Зовнішні позики мають 

стимулюючий вплив на розвиток економіки, даючи поштовх до прискорення 

темпів зростання національного доходу країни.  Відчути ж переваги зовнішніх 

запозичень можна лише за умови їх ефективного використання з врахуванням 

динаміки курсу національної валюти. 

Таким чином, формування валютного курсу є багатофакторним процесом, 

зумовленим тісними взаємозв’язками національної та світової економік, 

взаємозалежністю різних сфер економіки та суспільства країни, різноманітними 

ситуаціями і явищами. Серед проаналізованих факторів на валютний курс 

суттєво впливають зовнішній борг країни, економічні та політичні кризи, а 

також грошова маса, внутрішня пропозиція грошей, стан платіжного балансу, 

обсяг бюджету, валютна політика держави та ступінь довіри до валюти. З 

аналізу можемо стверджувати, що українська гривня девальвувала більше через 

політичну кризу, ніж економічну. На даному етапі завданням НБУ має бути 

згладжування надмірних курсових коливань і напрацювання нових правил 

роботи на валютному ринку в умовах гнучкого курсоутворення, формування 

системи інструментів страхування від валютних ризиків, цілеспрямоване 

формування довіри до дій НБУ на валютному ринку, нарощування міжнародних 

резервів до безпечного рівня. 

 Література. 1. Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у 

світовій валютній системі/О. Береславська // Вісник Національного банку 

України : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 3(217). – С. 10-16. 2. Державна 

служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua. 3. Дернова І. А. Державний борг та динаміка курсу 

національної валюти: статистична оцінка // Ефективна економіка - № 2. – 2011 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=468 4. Дзюблюк О. Грошово-

кредитна політика як ключовий інструмент подолання фінансової кризи у 

розвинутих країнах / О. Дзюблюка, Т. Запаранюк // Банківська справа. – 2013. – 

№ 6. – С. 3–17. 5. Корнєєв В.В. Криза на фінансових ринках: перші підсумки, 

прогнози та заходи щодо подолання / В.В. Корнєєв // Фінансовий ринок України. 

– № 2. – 2009. – С. 5–8. 6. Підвисоцький Р. Реалії ринкового курсоутворення в 

Україні / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України : наук.-практ. 

журнал. – 2015. – № 3(229). – С. 13-16. 

 

БАР'ЄРИ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕВАГ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

 

Линьова В. Д. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Солодовнік О.І. 

Варшавський технологічний університет 

 

У 2014 р. Україна обрала чіткий курс на євроінтеграцію та у зв’язку з цим 

узяла на себе низку зобов’язань, які були законодавчо закріплені в Угоді про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої. Від вирішення завдання імплементації положень зазначеної Угоди 

залежить швидкість європейської інтеграції та реалізації національних 

економічних інтересів України, тому питання своєчасного виявлення та 

усунення бар’єрів, що виникають на цьому шляху є актуальним. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС почала діяти в повному обсязі з 

вересня 2017 р., хоча окремі її частини вступили в дію в Україні ще з 2014 р. З 

1 січня 2016 р. в режимі тимчасового застосування були впроваджені положення 

Угоди щодо розвитку зони вільної торгівлі [1]. Згідно з результатами аналізу, 

здійсненого у 2015 р. в Інституті економіки і прогнозування НАН України, 

основними бар’єрами на шляху реалізації переваг українських виробників з 

різних видів діяльності було визначено [2]: 

- сільське господарство – нарощування експорту вітчизняної продукції на 

ринках ЄС може стримуватися незначним обсягом імпортних тарифних квот ЄС 

для безмитного ввезення продукції з України і неспроможністю більшості 

вітчизняних виробників задовольнити технічні, санітарні та фітосанітарні 

вимоги; 

- чорна металургія – необхідність збільшення витрат на зниження 

шкідливого впливу металургійного виробництва на навколишнє середовище; 

- машинобудування – збереження відносно високих бар’єрів входження 

вітчизняних виробників на ринок ЄС, оскільки вітчизняне машинобудування 

перебуває на нижчому щаблі технологічного розвитку, ніж європейське; 

- деревообробна промисловість – існування ймовірності зростання 

імпорту продукції з високою доданою вартістю; 

- харчова промисловість – небезпека послаблення конкурентних позицій 

вітчизняних підприємств харчової промисловості, особливо малих і середніх, 

унаслідок зростання конкуренції на внутрішньому ринку; 

- легка промисловість (одяг і взуття) – ризик збільшення імпорту 

поношеного одягу внаслідок зниження ввізного мита; ризик застосування 

окремими країнами СНД політично вмотивованих санкцій проти взуття 

українського виробництва; 

- енергетика – витрати на проекти з енергоефективності; 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=468
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- транспортна інфраструктура – на реформування залізничного 

транспорту України відводиться 8 років. 

Проведений аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС 

протягом 2015-2016 рр. виявив випереджальне зростання імпорту товарів, робіт, 

послуг з країн ЄС. Це свідчить про існування бар’єрів на шляху реалізації 

переваг Угоди, пов’язаних із входженням українських суб’єктів господарювання 

на ринки ЄС, та створює загрозу витіснення вітчизняних виробників з 

внутрішнього ринку України. Так, імпорт з країн ЄС зріс з 13733 млн. дол. США 

у 2015 р. до 15414 млн. дол. США у 2016 р. або на 12,2%, а експорт української 

продукції в країни ЄС збільшився тільки на 2,4% - з 10447 млн. дол. США до 

10699 млн. дол. США. При цьому від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України з 

країнами ЄС зросло на 43,5%. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України з 

країнами ЄС протягом 2014-2016 рр. у розрізі галузей промисловості виявив 

зростання експорту за одночасного зменшення імпорту тільки у деревообробній 

промисловості – на 65 млн. дол. США та 273 млн. дол. США відповідно. Загроза 

втрати вітчизняними виробниками позицій на внутрішньому ринку України 

посилюються також негативною динамікою прямих інвестицій в Україну – 

протягом 2014-2016 рр. цей показник зменшився з 53,7 млрд. дол. США до 

36,5 млрд. дол. США або у 1,5 рази. Слід зазначити, що тільки за вісім місяців 

2017 р. спостерігалось незначне зростання прямих інвестицій в Україну до 38,5 

млрд. дол. США, але за оцінками експертів це пояснюється, перш за все, 

адміністративними діями НБУ щодо встановлення обов'язкової докапіталізації 

іноземними банками українських дочірніх структур [1]. 

Одним із ключових чинників, що перешкоджає використанню потужного 

потенціалу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на сьогодні є низька 

активність вітчизняного політикуму щодо імплементації правових актів ЄС до 

законодавства України. Так, згідно із Звітом про виконання Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, підготовленим Урядовим офісом координації європейської 

та євроатлантичної інтеграції, Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з експертами 

Проекту Європейського Союзу «Аssociation4U» [3], загальний прогрес 

виконання Україною Угоди оцінюється у 41%. Цей показник інтегрує відповідні 

оцінки діяльності різних гілок влади: Верховною Радою отримано прогрес 32%, 

Центральними органами виконавчої влади – 42%, іншими органами державної 

влади -50%. Аналізуючи дані звіту, слід відзначити низьку активність державних 

органів влади щодо впровадження положень Угоди стосовно груп товарів і 

послуг, які є пріоритетними для зовнішньоторговельних відносин України. 

Зокрема досягнутий прогрес щодо імплементації положень Угоди відносно 

санітарних заходів оцінюється у 33%, транспорту і поштових послуг – 11%, 

митних питань – 33%. Така ситуація зумовлює збереження низького рівня 

відкритості ринків збуту на території ЄС для вітчизняних суб'єктів 

господарювання.  

Таким чином, спрямувавши сили на євроінтеграцію, Україна зіткнулась з 

низкою перешкод, які потрібно поступово долати для забезпечення максимально 

можливого використання переваг Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Зволікання з їх вирішенням посилить загрозу витіснення вітчизняних виробників 

з внутрішнього ринку України та перешкоджатиме реалізації національних 

інтересів України у зовнішньоекономічній сфері.  

 Література: 1. Устименко В.А. Соглашение об ассоциации с ЕС: 

возможности и риски [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://zn.ua/macrolevel/soglashenie-ob-associacii-s-es-vozmozhnosti-i-riski-

269520_.html 2. Геєць В.М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на 

https://zn.ua/macrolevel/soglashenie-ob-associacii-s-es-vozmozhnosti-i-riski-269520_.html
https://zn.ua/macrolevel/soglashenie-ob-associacii-s-es-vozmozhnosti-i-riski-269520_.html
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ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УКРАЇНІ 

 

К.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

 

Україна інтегрується в європейський цивілізаційний простір, що ставить 

перед регіональною політикою низку вимог. Згідно з ними регіональна політика 

має бути спрямована на створення самодостатніх потужних громад на засадах 

управлінської та бюджетної децентралізації.  

Стратегічний підхід до управління розвитком господарських комплексів 

регіонів спрямований на вирівнювання умов економічної діяльності в межах усіх 

регіонів, раціональне використання виробничо-ресурсного потенціалу регіонів, 

досягнення сталого економічного зростання, підвищення соціально-економічних 

показників рівня життя населення України. Реалізація зазначених цілей 

потребує: 

– формування пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону; 

– розробки механізмів прискорення економічного зростання в 

найважливіших напрямах розвитку економіки регіону; 

– створення умов взаємодії підприємств, установ, що визначають 

можливості кожного регіону на базі використання науково-виробничого 

потенціалу регіону; 

– підтримки підприємств, що забезпечують внутрішні потреби регіону; 

– збереження існуючих і створення нових робочих місць; 

– мінімізації соціальних наслідків реструктуризації економіки регіону; 

– підвищення інвестиційної привабливості регіону; 

– розвитку інфраструктури регіону, ринку товарів і цінних паперів; 

– взаємодії органів місцевого самоврядування, промислових підприємств 

і економічно активного населення; організації регіональних ринків. 

У світовій практиці регіонального розвитку сформовано два основних 

підходи. Перший передбачає реалізацію цілей територіальної справедливості, 

просторової організації економічної діяльності, при якій жителі всіх регіонів 

мають однакові можливості досягти добробуту. Другий базується на 

економічній ефективності, яка потребує раціонального використання 

виробничого потенціалу кожного регіону з метою досягнення 

загальнонаціонального добробуту. Такі підходи можуть бути як сумісними, так і 

конфліктними:  

 по-перше, між підходами існує зворотно пропорційна залежність – 

стимулювання економічного розвитку проблемних регіонів призводить до 

зменшення економічної ефективності; 

 по-друге, справедливість має не тільки негативні, але й позитивні 

ефекти, які дозволяють згладжувати соціальні диспропорції; 

 по-третє, реалізація цілей територіальної справедливості й економічної 

ефективності залежить від стану національної економіки; як правило, у період 

економічного зростання має перевагу перша точка зору, а у період кризи – друга; 

але за будь-якої ситуації головним завданням регіональної політики має бути 

https://eu-ua.org/sites/default/files/imce/layout_16_02_final.pdf
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збереження та примноження потенціалу території за умови дії принципів 

збалансованості та єдності.  

У більшості країн зі змішаною економікою з метою впливу на поведінку 

економічних суб'єктів використовуються різноманітні макроекономічні 

регулятори залежно від рівня розвитку регіону. Вони являють собою 

диференційовані за регіонами параметри й умови державної податкової, 

кредитної, інвестиційної та соціальної політики. Наявність диспропорцій на 

рівні соціально-економічного розвитку регіонів України обумовлює об'єктивну 

основу для створення відповідної диференціації макроекономічних регуляторів 

для компенсації небажаних факторів та стимулювання використання 

сприятливих чинників. 

Ключовим напрямом стимулювання регіонального розвитку є селективна 

політика: прискорений розвиток регіонів-локомотивів і на цій основі збільшення 

економічної могутності держави; перетворення регіонів-локомотивів на 

спеціальних «девелоперів», які «підтягнуть» до свого рівня регіони з більш 

низьким рівнем розвитку; передавання іншим регіонам відповідних виробничих 

функцій на аутсорсинг тощо. Привабливість даної концепції для регіонів-лідерів 

полягає в тому, що вони одержують можливість розпоряджатися наявним 

ресурсним потенціалом самостійно. Це сприятиме їх сталому розвитку, тоді як 

менш розвинутим або депресивним регіонам не обійтися без державної 

підтримки. 

Диспропорції рівня розвитку регіонів України зумовлює необхідність 

використання диференційованого підходу до реалізації регіональної державної 

політики та стимулювання розвитку окремих територій. Відповідно до 

забезпечення стратегічного розвитку економіки регіонів України завдання 

регіональної політики полягають у такому: 

– самостійне визначення регіонами довгострокової стратегії соціально-

економічного розвитку, вибір засобів її реалізації; 

– збільшення самостійності регіонів у формуванні й видатках бюджету 

області відповідно до компетенції органів регіонального управління; участь 

територіальних громад в управлінні регіональним розвитком; 

– активне залучення органів місцевого самоврядування та населення до 

процесів управління і вирішення соціально-економічних проблем розвитку 

території; 

– впровадження інноваційних технологій та методів вирішення соціально-

економічних проблем регіонального розвитку. 

Інновації як провідний напрям соціально-економічного розвитку 

впливають на якість життя людини та сприяють розвитку економіки регіонів. 

Реалізація пріоритетного інноваційного розвитку йде в основному за рахунок 

внутрішнього інноваційного потенціалу та ефективного керуючого впливу. Всі 

ці заходи, безумовно, спрямовані на підвищення ефективності функціонування 

інноваційної сфери. Але, з іншого боку, ще не вироблені спільні підходи до 

визначення результативності проведених заходів в інноваційній сфері. Тому 

питання ефективності інноваційних перетворень безпосередньо залежать від 

особливостей виявлених тенденцій і закономірностей, що склалися в 

регіональних системах.  

Дослідження факторів і умов розвитку соціально-економічних систем з 

позиції інноваційного підходу дозволяють вирішувати такі завдання: 

 пошук найбільш істотних факторів ефективного функціонування 

регіональних систем; 

 визначення інституційних умов інноваційного розвитку регіону; 
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 виявлення взаємозв'язку і ієрархічної структури факторів, що 

впливають на інноваційний розвиток; 

 визначення оптимальних критеріїв співвідношення наукового 

результату і вкладених коштів, тобто вибір умов, при яких можна отримати 

максимальний вихід при мінімальних витратах (вибір найбільш економічно 

вигідного поєднання критеріїв); 

 оцінка реакції регіональних систем на інтеграційний вплив виявлених 

чинників інноваційного розвитку. 

 

ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ В 

АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

Аспірант, Островерх Ганнна Євгенівна 

Студент гр.8-4-ЕП, Руських Андрій Олександрович 

Український державний університет залізничного транспорту 

Запровадження контролінгу на підприємствах залізничного транспорту в 

Україні зумовлено необхідністю інформаційного забезпечення та координації 

системи планування, синхронізації різних видів обліку, аналізу відхилень та 

контролю, внутрішньої та зовнішньої транспарентності управлінських рішень, 

інформаційного та методичного забезпечення менеджменту, підтримки на 

належному рівні ризик-менеджменту. 

Застосування конкретних контролінгових операцій в антикризовому 

управлінні визначається індивідуальними ознаками підприємства. 

Запропонувати універсальні схеми контролінгу наврядчи можливо, але існують 

типові прийоми, схеми та моделі організації цієї системи в управлінні. 

Брак достатніх інституційних та функціональних передумов для 

ефективного антикризового менеджменту на підприємствах залізничного 

транспорту України значною мірою пояснюється відсутністю цілісної наукової 

парадигми як концептуальної схеми ідентифікації та вирішення науково-

практичних проблем з оптимізації управлінських рішень і вдосконалення 

економічних відносин у рамках антикризового управління. Як теоретичний 

фундамент для оптимізації фінансових рішень та вдосконалення зазначених 

відносин . 

Розроблення концепції контролінгу є одним із першочергових кроків 

антикризового управління, тому необхідно визначити, що ж являє собою 

концепція антикризового фінансового контролінгу. 

Загальний вигляд концепції  антикризового контролінгу передбачає певні 

розділи, що відображено на   Рис.1.  

Пояснити концепцію антикризового контролінгу на підприємствах 

залізничного транспорту можна детальніше: 

Розділ 1. Оцінка вихідної ситуації: причинно-наслідковий аналіз 

економічної кризи (чи її загрози). Тут ідентифікуються вид та фаза економічної 

кризи, наводяться основні фактори кризової ситуації, здійснюється аналіз 

сильних і слабких сторін, окреслюються перспективи розвитку в разі не 

застосування антикризових заходів. 

Розділ 2. Необхідність і філософія антикризового контролінгу. Роль 

контролінгу в концепції антикризового управління зводиться до того, що він 

через свій функціональний інструментарій повинен забезпечити: дієздатність 
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системи ризик- менеджменту (на основі запровадження контролінгу ризиків); 

планування антикризових заходів; імплементацію та контроль за виконанням 

відповідних планів. 

Розділ 3. Основні цільові орієнтири контролінгу. Пріоритетні цілі 

антикризового контролінгу в тезовому вигляді можна описати наступним чином: 

активна участь у розробці концепції антикризового управління; інформаційне та 

методичне забезпечення антикризового менеджменту; координація процесу 

антикризового управління, у т. ч. окремих антикризових заходів (модулів); 

функціональна підтримка ризик-менеджменту; контроль ефективності реалізації 

антикризових заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Концепції  антикризового контролінгу 

 

Розділ 4. Завдання контролінгу в розрізі окремих фаз управлінського 

циклу. Оскільки система контролінгу спрямована на функціональну підтримку 

прийняття управлінських рішень, слід передбачити специфічний набір завдань 

контролінгу для окремих фаз антикризового менеджменту.  

Розділ 5. Перелік і коротка характеристика окремих ланок та інструментів 

системи контролінгу. Система антикризового фінансового контролінгу для 

вітчизняних підприємств залізничного транспорту України включає в себе такі 

основні елементи: контролінг ризиків, у т. ч. система раннього попередження та 

реагування; стратегічне фінансове планування; інтегрована система бюджетів; 

управлінський облік; стратегічний та бюджетний контроль. 

Розділ 6. Порядок інформаційного забезпечення прийняття економічних 

рішень. Управлінська інформація має відповідати таким основним критеріям: 

містити ключ для вирішення проблем; визначати шляхи досягнення намічених 

Розділ 1. Оцінка вихідної ситуації: причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи (чи її 

загрози). 

Розділ 4. Завдання контролінгу в розрізі окремих фаз управлінського циклу. 

Розділ 3. Основні цільові орієнтири контролінгу. 

Концепція контролінгу в антикризовому управлінні підприємств залізничного 

транспорту 

Розділ 2. Необхідність і філософія антикризового фінансового контролінгу. 

Розділ 7. Оцінка ефективності антикризової концепції 

Розділ 6. Порядок інформаційного забезпечення прийняття фінансово-економічних рішень. 

Розділ 5. Перелік і коротка характеристика окремих ланок та інструментів системи 

контролінгу. 
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цілей; засвідчувати високий рівень точності прогнозних оцінок; має бути 

релевантною та систематизована у зручній для прийняття рішень формі. 

Розділ 7. Оцінка ефективності антикризової концепції. Порядок 

здійснення контролю та оцінки ефективності антикризового управління в цілому 

та окремих заходів є заключним елементом концепції антикризового 

фінансового контролінгу. Важливим при цьому є вироблення системи 

показників-індикаторів ефективності антикризових заходів, критеріїв їх оцінки 

та визначення контрольних періодів [1]. 

Концепція антикризового фінансового контролінгу включає комплекс 

цілей та завдань контролінгу, а також необхідні для їх досягнення механізми. 

Запропонована автором концепція складається з таких розділів [2]: 

 оцінка вихідної ситуації та необхідність антикризового фінансового 

контролінгу; 

 філософія антикризового фінансового контролінгу; 

 пріоритети антикризового контролінгу; 

 завдання контролінгу в розрізі окремих фаз управлінського циклу; 

 перелік та коротка характеристика окремих ланок та інструментів 

системи контролінгу; 

 інформаційне забезпечення прийняття антикризових рішень; 

 контроль ефективності антикризового управління. 

Отже підводячи підсумок зауважимо, що цільові орієнтири антикризового 

контролінгу мають бути підпорядковані цілям та завданням антикризового 

управління, слід забезпечити тісний зв'язок концепцій контролінгу та 

антикризового управління. 
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Ризики диспропорційності економічного розвитку регіонів та державна 

регіональна політики в цьому напрямі свідчать про низький ступень готовності 

регіонів України до інтеграції в світовий глобальний простір, що вимагає 

відповідних заходів подолання диспропорційності регіонального розвитку. На 

сьогоднішній день вкрай потрібна теоретична база дослідження державної 

регіональної політики за умов децентралізації як результуючого показника 

структурної модернізації економіки України та її регіонів. 

Аналіз структури економіки та структурних зрушень у регіональних 

соціально-економічних системах дозволяє сформувати основні напрями 

реалізації структурної політики держави на всіх рівнях розвитку соціально-

економічної системи:  

–  на макрорівні – це оптимізація галузевої і технологічної структури 

економіки та забезпечення прогресивних структурних зрушень у них, 

стимулювання й підтримка попиту на інновації;  
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– на мезорівні – оптимізація регіональної структури з урахуванням 

природно-кліматичних, географічних і національних відмінностей, проведення 

моніторингу і оцінки можливості організації ефективних кластерних структур у 

регіональному розрізі, створення комунікаційного середовища, інформаційної 

бази даних та підтримуючих інституцій для функціонування регіональних 

виробничих структур, стимулювання й підтримка конкурентоспроможності 

галузевої або територіальної організації господарської діяльності з метою 

сталого розвитку; 

–  на мікрорівні – оптимізація процесу виробництва, проведення 

селективної політики, формування стійкого високотехнологічного 

корпоративного каркасу економіки, інтеграція науки, освіти, виробництва й 

ринку, оптимізація співвідношення великого і малого підприємництва у 

виробництві й ринковому розподілі; виведення з господарського обороту 

неефективних виробництв; пріоритетний розвиток високотехнологічних 

виробництв, що формують власні сегменти на світовому ринку. 

Для конкретизації цілей, методів і повноважень різних рівнів управління 

в рамках структурної модернізації економіки регіону можна визначити етапи 

розроблення програми структурної політики, які включають:  

1) аналіз структури економіки регіонів; виявлення структурних проблем 

в економіці регіону;  

2) визначення цілей і пріоритетів переорієнтації структури економіки з 

урахуванням генеральної мети розвитку регіону, використовуючи принципи 

статистичних та динамічних порівняльних переваг;  

3) формування системи заходів у рамках обраних пріоритетів і сценаріїв 

розвитку;  

4) формування організаційних основ структурної політики; моніторинг 

результативності проведених заходів. 

Механізм реалізації структурної політики регіону являє собою систему 

взаємодії суб’єктів управління державних, регіональних органів влади, органів 

місцевого самоврядування, бізнес-середовища, які визначають формування 

конкурентоспроможної економіки на основі комплексу засобів (інструментів) і 

дій (програм), виходячи із стратегічних цілей і завдань, а також узгодження 

інструментів і програм та наступний моніторинг реалізації структурної політики 

регіону, що забезпечує зворотний зв’язок із системою [21-23]. Запропонований 

механізм дає можливість об’єднати засоби, інструменти і дії всіх рівнів 

управління в сукупності з бізнес-середовищем та забезпечити найбільш 

ефективний, збалансований, інноваційний розвиток економіки, направлений на 

структурну її перебудову. 

У цілому регіональні органи влади зацікавлені в підвищенні рівня 

регіонального інноваційного потенціалу та інтенсифікації інноваційної 

діяльності суб'єктів господарювання, оскільки використання інновацій 

забезпечить відповідним структурам, що функціонує на певній території, а 

відповідно і території в цілому, конкурентні переваги, високий підприємницький 

дохід. Це дозволить посилити конкурентоспроможність регіону на 

міжрегіональному та міжнародному ринках. 

Актуалізується пріоритетне значення регіональної економічної системи 

як первинного рівня формування єдиної національної інноваційної системи. 

Саме на регіональному рівні на основі існуючих там мереж неформальних 

контактів і спільних інтересів, які об'єднують різні організації та місцеву владу, 

як правило, вдається досягти істотно більш тісного і гармонійної взаємодії між 

освітою, наукою та високотехнологічною промисловістю, необхідного 

сполучення освітнього, наукового та промислового потенціалу. Це є ключовою 
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умовою успішного просування нововведень з інноваційного ланцюжку. Глибокі 

знання особливостей, характерних для даної території, можливість 

безпосереднього контакту і впливу на діяльність основних бізнес-суб'єктів і 

інститутів регіону, дозволяють регіональної адміністрації знаходити рішення, 

що враховують місцеву специфіку. 

Для стимулювання суттєвих змін у регіоні необхідно активізувати 

наступні напрямки: 

1. Оптимізація міжрегіональнім та міждержавних економічних зв'язків. 

Для України найбільш інтенсивні зв'язки завжди відбувалися в межах самої 

країни, а також з пострадянськими країнами та сусідами 1-го порядку, проте 

інтеграційні процеси, транснаціоналізація економіки та глобалізаційні тенденції, 

вимагають істотних змін економічних зв'язків. Оптимізація відносин повинна 

здійснюватися у транспортній, комунікаційній галузі, у сфері виробництва та 

обігу, сфері послуг. Головний принцип ефективності реалізації транспортних 

економічних зв'язків – мінімальні транспортні витрати. Повинні розроблятися 

схеми оптимальних напрямів вантажопотоків. Ті схеми, що розроблені в Україні, 

не повною мірою відповідають поставленим вимогам сьогодення. 

2. Удосконалення спеціалізації і комплексного розвитку регіонів. Рівень 

комплексного розвитку регіонів значною мірою залежить від територіальної 

структури господарства. Основні напрямки вдосконалення територіальної 

структури господарства, це активізація розвитку малих і середніх міст; розвиток 

периферійних районів; розвантаження гіперурбанізованих територій. 

3. Регіональні соціально-економічні програми – це тип цільових 

комплексних програм, зорієнтованих на досягнення певних соціально-

економічних цілей, для яких характерна територіальна визначеність. Саме 

регіональні програми мають стати основним інструментом реалізації 

регіональної політики.  

 

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ВХІДНОГО ПОТОКУ АВТОМОБІЛІВ, ЇХ 

РОЗВАНТАЖЕННЯ НА ЕЛЕВАТОРІ 

 

                              д.е.н., професор Шинкаренко В. Г.,  

студентка Петрейко О. В.  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Актуаліність теми: Прес-служба Мінагрополітики повідомляє, що 

станом на 29 листопада зібрано 59,9 млн тонн зернових та зернобобових культур 

із 14 млн га при врожайності 42,6 ц/га  (96% від запланованих 14,6 млн га). У 

тому числі кукурудзи зібрано 21,6 млн тонн із 4 млн га (90% від 4,5 млн га) при 

врожайності 53,6 ц/га. Найвища врожайність зернових та зернобобових культур 

у господарствах Хмельницької (62,8 ц/га), Сумської (60,2 ц/га), Вінницької (58,7 

ц/га), Тернопільської (56,4 ц/га), Чернігівської (55,7 ц/га). 

Майже завершено посів озимих культур на зерно під урожай 2018 року, 

який проведено на площі 6,9 млн га при прогнозі 7,2 млн га (96%), у т.ч.: Посів 

озимого ріпаку проведено на площі 864 тис. га або 112% до прогнозу 

(прогнозовано 769 тис. га). Нагадаємо, станом на 29 листопада Україна 

експортувала 16,8 млн тонн зерна, що на 1,3 млн тонн менше, ніж станом на 

аналогічну дату минулого року. Таким чином, забезпечення зерном суспільства з 

мінімальними затратами є важливою народно-господарською  проблемою. 

Аналіз останніх досліджень. Науковому забезпеченню вирішення цієї 

проблеми присвячені праці таких науковців: Н. М. Тюріна, С. К. Миронюк, І. В. 

Бабій, В. А. Каверін, В. І. Пастухов та інші. 

http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportuvala-168-mln-tonn-zerna
http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportuvala-168-mln-tonn-zerna
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Разом з тим не усі аспекти даної проблеми знайшли наукового вирішення. 

Це стосується: оптимізація процесу розвантаження автомобілів на елеваторі та 

оцінка параметрів вхідного потоку автомобілів. Одним з методів рішенням цієї 

задачі є використання теорії масового обслуговування, яка дозволить в 

комплексі розглянути дану задачу. Тому тема дослідження є актуальною. 

Мета дослідження.  Оцінка параметрів вхідного потоку автомобілів та їх 

розвантаження на елеваторі.  

  Об’єкт дослідження. Процес розвантаження автомобілів на елеваторі. 

  Предмет дослідження. Методи  оцінки параметрів вхідного потоку 

автомобілів при розвантаженні на елеваторі. 

Виклад основного матеріалу. Зерно з полів Бахмутського району 

збирається та транспортується на елеватор «ЛУЧ» для збереження та  з 

подальшим направленням до кінцевого споживача. Прибуття автомобілів на 

розвантаження носить випадковий характер, оскільки, автомобілі поступають з 

різних сільськогосподарських підприємств. Можливе розвантаження 

стаціонарне і не в усіх випадках відповідає випадковому характеру потоку 

прибуття автомобілів на розвантаження. Оптимізацію процесу розвантаження 

автомобілів можливо здійснити за допомогою теорії масового обслуговування. 

Оптимізація з розгляду процесу здійснюється в три етапи: 

I. визначення характеру потоку прибуття автомобілів на навантаження 

(вхідний потік); 

II. оцінка характеру часу обслуговування автомобілів на розвантаження 

(час обслуговування); 

III. розрахунок параметрів СМО і встановлення оптимальної кількості 

місць розвантажування. 

Визначення характеру вхідного потоку здійснюється в наступній 

послідовності.  

Статистичні спостереження слугують вихідними даними для оцінки 

параметрів вхідного потоку автомобілів. Визначення часу прибуття кожного 

автомобіля на розвантаження, простою в очікуванні розвантаження та 

безпосередньо процесу розвантаження відображено в  таблиці 1.  

 

 Таблиця 1 – Групування проміжків часу між моментами прибуттям  автомобілів 

на розвантаження 

№ 
Інтервали часу,  

год 

Середина інтервалу 

𝑡𝑖, хв. 

Число потрапляння проміжків в 

інтервали, 𝑚𝑖 

1 0-9 4,5 79 

2 9-18 13,5 53 

3 18-27 22,5 14 

4 27-36 31,5 4 

5 36-45 40,5 3 

6 45-54 49,5 3 

7 54-63 58,5 2 

ВСЬОГО 220,5 158 

 

Для виявлення характеру розподілу частот повторень проміжків між 

прибуттям автомобілів на розвантаження будуємо гістограму розподілу частот.  
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Рисунок 1 – Емпірична гістограма розподілу проміжків розподілу проміжків між 

моментами появлення  автомобілів на розвантаження 

  

Параметри показового закону при вирівнюванні емпіричних частот 

можуть бути отриманні при: прирівнюємо параметр до величини зворотній 

середньому значенню розподільчого показника; графічним способом в 

логарифмічній шкалі; метод найменших квадратів. 

Таким чином, вхідний потік відповідає функції щільності ймовірностей 

показникового закону розподілу, що є підтвердженням близькості 

досліджуваного потоку  до простішого за статистичними критеріями. 

 

 Література: Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. 

пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с 

 

 

СТУПІНЬ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ АБО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

К.е.н., доцент Пакуліна А.А., 

студентка гр. ЕП-41 Гніденко А.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

студентка Пакуліна Г.С. 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

 

Будівельні організації, в яких керівництво вищої ланки залишає за собою 

більшу частину повноважень необхідних для прийняття найважливіших рішень, 

називаються централізованими. Децентралізовані організації – такі організації, в 

яких повноваження розподілені за нижчими рівнями управління. На практиці не 

зустрічається повністю централізованих або децентралізованих будівельних 

організацій. Для того, щоб визначити, наскільки будівельна організація 

централізована порівняно з іншими, виявляють наступні характеристики: 

– кількість рішень, прийнятих на нижчих рівнях управління. Чим більше 

число рішень, які приймають нижчі керівники, тим менше ступінь централізації;  

– важливість рішень, прийнятих на нижчих рівнях; 

– наслідки рішень, прийнятих на нижчих рівнях. Якщо керівники 

середньої ланки можуть приймати рішення, що зачіпають більш ніж одну 

функцію, то будівельна організація слабо централізована; 
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– контроль за роботою підлеглих. У слабо централізованої організації 

вище керівництво рідко перевіряє повсякденні рішення підлеглих керівників. 

Оцінка дій робиться на підставі сумарних досягнутих результатів. 

Переваги централізованих структур управління полягають у наступному: 

– централізація покращує контроль і координацію спеціалізованих 

функцій, зменшує кількість і масштаби помилкових рішень, прийнятих менш 

досвідченими керівниками; 

– сильне централізоване управління дозволяє уникнути ситуацій, при 

яких одні відділи будівельної організації ростуть і розвиваються за рахунок 

інших або організації в цілому; 

– централізоване управління дозволяє більш економно і легко 

використовувати досвід і знання персоналу центрального адміністративного 

органу. 

Під децентралізацією нами розуміється передача права прийняття рішень 

низовій оперативно-господарській ланці – виробничим відділенням, що 

користуються господарською самостійністю. Це припускає високий ступінь 

координації діяльності та на всіх рівнях управління будівельною організацією, 

яка виступає як єдине ціле. 

Принцип поєднання централізації і децентралізації в менеджменті 

передбачає необхідність умілого використання єдиноначальності і 

колегіальності [1, с. 4]. Під єдиним началом розуміється надання вищому 

керівникові фірми або підрозділу такої повноти влади, яка необхідна для 

прийняття рішень і персональної відповідальності за доручену справу. 

Колегіальність передбачає вироблення колективного рішення на основі 

думок керівників різного рівня і насамперед виконавців конкретних рішень – 

керівників виробничих відділень. Колегіальність підвищує об'єктивність 

прийнятих рішень, їх обґрунтованість і сприяє успішній реалізації таких рішень. 

Однак прийняття колегіальних рішень відбувається набагато повільніше, ніж 

індивідуальних. 

Існує ряд переваг децентралізованих структур: 

– керувати великими будівельними організаціями централізовано 

неможливо з-за величезної кількості потрібної інформації і, отже, складності 

процесу прийняття рішень; 

– децентралізація дає можливість приймати рішення тому керівникові, 

який найближче стоїть до виниклої проблеми і краще за всіх її знає; 

– децентралізація стимулює ініціативу і дозволяє особистості ототожнити 

себе з будівельною організацією; 

– децентралізація допомагає підготовці молодого керівника до більш 

високих посад, надаючи йому можливість приймати важливі рішення на початку 

кар'єри. 

В рамках однієї і тієї ж будівельної організації одні відділи можуть бути 

більш централізовані, ніж інші. Так, керуючі магазинами і привілейовані 

орендарі в мережі ресторанів «Макдональдс» мають майже необмежену владу 

приймати рішення щодо свого персоналу і деякі повноваження у виборі  

продуктів, що купляються. У цій фірмі рішення про розміщення нових 

ресторанів приймаються в середніх ланках управління, в той час як рішення, що 

визначають рівень цін і випуск нових товарів, приймаються тільки вищим 

керівництвом. У звичайних лікарнях адміністративні функції мають високий 

ступінь централізації, але власне медичний персонал і, в першу чергу,  лікарі 

майже повністю автономні і незалежні у своїх діях. У великих університетах на 

різних факультетах ступінь, до якої викладач має право змінювати зміст 

читаного ним курсу, може дуже сильно варіюватися. 
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Говорячи про той або інший ступінь централізації або децентралізації 

будівельної організації, ми фактично визначаємо ступінь делегування вищим 

керівництвом нижчим рівням управління своїх повноважень за прийняття 

найважливіших рішень у таких сферах, як визначення цін, розробка видів 

продукції, маркетинг і питання, пов'язані з ефективністю роботи окремих 

структурних одиниць. Навіть у більшій мірі у децентралізованих організаціях 

вище керівництво залишає за собою право виносити рішення з таких питань, як 

визначення загальних цілей і завдань організації, стратегічне планування, 

формулювання політики в різних областях, колективні договори, розробка 

фінансової і бухгалтерської системи. Ясно, що було б недоцільно дозволити 

керівництву якогось одного відділу диктувати, як повинна працювати 

організація в цілому. З аналогічних причин керівництво вищої ланки має 

залишати за собою контроль за витратами і стратегічними планами своїх 

найважливіших відділень. 

Для визначення типу системи управління (централізована, 

децентралізована) на будівельному підприємстві недостатньо інформації про те, 

яка організаційна структура управління (лінійна, функціональна, лінійно-

функціональна, дивізіональна). Як правило, при лінійній організаційній 

структурі управління система управління є централізованою. Рішення всіх 

питань на рівні директора на малому підприємстві можливо. У теж час при 

певних умовах і при наявності лінійної структури управління система 

управління на підприємстві може бути децентралізована. Наприклад, директор 

може видати майстру довіреність на право підписання договорів, таким чином 

значна частина виробничих проблем буде вирішуватися на середньому рівні, 

система управління буде децентралізованою. 

Для того, щоб зрозуміти, наскільки будівельна організація централізована 

порівняно з іншими, необхідно визначити: 

– важливість рішень, прийнятих на нижчих рівнях; 

– яка кількість рішень приймається на нижчих рівнях управління. Чим 

більше кількість таких рішень, тим більше ступінь децентралізації; 

– контроль за роботою підлеглих. В дуже децентралізованій будівельній 

організації керівництво вищої ланки рідко перевіряє повсякденні рішення 

підлеглих йому керівників, виходячи з припущення, що всі ці рішення 

правильні. Оцінка дій керівництва робиться на підставі сумарних досягнутих 

результатів (прибуток, рентабельність). 

Для того, щоб визначити ступінь централізації, недостатньо вивчити 

організаційну структуру управління на будівельному підприємстві, необхідно 

вивчити посадові інструкції, контракти, укладені з керівниками, накази, 

доручення і т. д., щоб вивчити повноваження керівників. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Стимулювання праці: недоліки та шляхи 

удосконалення / А. А. Пакуліна, С.Л. Пакулін // Materialy V Miedzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji [«Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci –2010»] 

(07–15 stycznia 2010 roku). – Volume Ekonomiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i 

studia, 2010. – S. 3–5. 
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К.е.н., доцент Пакуліна А.А., 

студентка гр. ЕП-41 Андріянова О.А. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

студентка Пакуліна Г.С. 
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Для характеристики процесів державного будівництва в сучасній Україні 

пропонуємо трактувати децентралізацію державної влади у широкому, вузькому 

та спеціальному сенсі. Першим охоплюють всі, без виключення, конституційні 

форми розмежування державної влади. Цей підхід зближує децентралізацію з 

системою розподілу владних структур у частинах проявів їх і по «горизонталі», і 

по «вертикалі». При цьому децентралізація стосується будь-якої публічної 

влади, а поділ влади – лише державної. Децентралізація може мати 

конституційну, законодавчу та договірну правову природу, а поділ влади – 

тільки перші дві. Тому є підстави стверджувати, що децентралізація – це явище 

більш загальне, ніж розділення влад. В другому розумінні децентралізація 

державної влади представляє собою такий конституційний спосіб розподілу 

влади, при якому в установленому порядку, у передбачених межах, обсягах та 

формах здійснюється цілеспрямоване переведення владних повноважень з 

загальнодержавного на інший рівень влади, що склався в конкретній країні. В 

третьому розумінні децентралізація державної влади також представляє 

конституційний спосіб її розподілу, який виражається у спадному переміщенні 

повноважень між органами, що представляють виконавчу функціональну гілку 

державної влади, і в здійсненні контролю в межах переданих повноважень. Для 

кожного з запропонованих підходів до розуміння децентралізації державної 

влади та реалізації її механізму необхідна підтримка системи конституційно-

правових норм, яка робить даний процес цілеспрямованим, легітимним та 

ефективним. Системне подолання деструктивних явищ, що супроводжували 

державне будівництво в пострадянській Україні і змінили сприйняття багатьох 

закономірних процесів становлення союзної державності, основувалося 

переважно на застосуванні центрострімких механізмів консолідації державної 

влади всіх конституційних верств і рівнів. Однак формування демократичної 

української державності немислиме без розмежування державної влади в 

установлених конституційно-правових межах. Односпрямованим управлінським 

впливом неможливо забезпечити реалізацію всього спектру завдань та функцій 

держави, яка модернізується [1, с. 207]. Відповідно, необхідно з позицій науки 

не тільки визначитися з децентралізацією понятійно, але й дослідити її видові 

особливості в контексті суміжних процесів. Це, як нам представляється, дає 

можливість «тонкої настройки» механізму розподілу влади, його 

цілеспрямованого використання в забезпеченні стабільності та динамічності 

державного будівництва. Децентралізація влади в конституційних 

формулюваннях України описується через призму розділу державної влади, 

розмежування повноважень між органами влади. Однак для позначення 

децентралізації використовуються і інші, найчастіше застосовні споріднені та 

суміжні поняття – «деконцентрація», «деволюція», «делегування влади та 

делегування повноважень», «передача влади та передача повноважень», 

«дезінтеграція». При розгляді приведених категорій у зв'язці з явищем 

децентралізації публічної влади в його широкому трактуванні можна зробити 

висновок про те, що децентралізація предстає як загальне поняття, а 
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перераховані терміни можна використовувати для позначення форми або 

ступеня децентралізації. Деконцентрація представляє собою форму 

децентралізації. При цьому деконцентрація – це така форма децентралізації, яка 

виражається в переміщенні деяких функцій управління на більш низькі ступені в 

межах одного рівня влади. Ступінь децентралізації управління у формі 

деконцентрації визначається нами як найменша. Виходячи з даного визначення, 

деконцентрація, будучи формою децентралізації, характерна для сфер 

виконавчо-розпорядницької діяльності. Однак, з урахуванням того, що 

децентралізація існує у всіх функціональних і рівних проявах державної влади, 

підхід до визначення деконцентрації влади через її децентралізацію, на наш 

погляд, суттєво звужує розуміння даних феноменів. Більше того, переміщення 

деяких функцій управління, властивих деконцентрації, здійснюється виключно 

на вмененій основі, в той час як децентралізація влади може виходити з 

іменованих і з договірних начал. Існує і розуміння деконцентрації як 

адміністративної децентралізації. Під нею розуміється процес, в рамках якого 

функції управління передаються нижчим державним органам в системі 

управління державною владою, не зменшуючи при цьому вертикальну ієрархію 

самої системи: нижчі державні структури залишаються в вертикальному 

підпорядкуванні центральних органів влади. В порядку роз'яснення такого 

підходу «деконцентровані», розподілені державні органи, будучи ближче до 

сфери своєї діяльності, ніж центральні органи, можуть діяти на основі кращого 

знайомства з ситуацією та розміщення великих можливостей для перетворення в 

життя адміністративних рішень. У деяких ситуаціях поняття «децентралізація» 

та «деконцентрація» можна інтерпретувати як синоніми. Якщо централізм 

можна визначити як «концентрацію» питань керівництва державними справами 

в руках центральних органів, то противагою централізму є децентралізація. В 

цьому випадку «децентралізація» і «деконцентрація» ідентичні за своїм змістом. 

Однак при певному збігу в сенсі розподілу влади ці процеси здійснюються на 

різних правових засадах, тільки перший з них має і договірну правову природу. 

Це, на наш погляд, не дозволяє оцінити їх як тотожності. У відмінності від 

децентралізації деконцентрація в більшій мірі відноситься до адміністративно-

управлінської сфери і передбачає оптимізацію розподілу функцій між 

центральними та іншими органами управління. 
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Однією з форм децентралізації державної влади є деволюція, під якою ми 

розуміємо надання нижчим органам прав приймати рішення і вести самостійну 
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фінансову та управлінську діяльність. Такі органи влади набувають свій 

самостійний статус законодавчо. При цьому центральні органи влади можуть 

здійснювати над ними тільки опосередкований контроль. 

Якщо трактувати деволюцію як передачу повноважень від державних 

органів управління автономно функціонуючим і формується демократичним 

шляхом органам місцевого управління в певних сферах, як правило, в системі 

надання комунальних послуг населенню, охорони правопорядку, деякі галузі 

охорони здоров'я та освіти, то в цьому випадку незалежні місцеві органи 

управління самостійно приймають рішення щодо надання певних суспільних 

послуг населенню та фінансування своєї діяльності. 

Деволюції як типу децентралізації властиво посилення регіональної або 

місцевої влади. 

Близьким за значенням до деволюції є термін «передача повноважень». 

Однак останній, на відміну від першого, може здійснюватися не тільки на 

законодавчій, але і на договірній основі. 

Делегування є суміжною категорією, яка вказує, як і децентралізація, на 

розосередження влади. Це дає підстави розцінювати делегування як форму 

децентралізації. Ступінь децентралізації державної влади в формі делегування 

визначається як середня. Делегування розглядається в додатку і до «влади», і до 

«повноважень» [1]. Делегування влади представляє здатність суб'єктів влади 

передавати владні повноваження іншим суб'єктам. Держава може передавати 

частину своєї влади в процесі створення різних державних утворень. 

Делегування влади розглядається як певного роду угода, за якою управлінські 

функції органів влади вищого рівня передаються суб'єктам управління нижніх 

рівнів. Однак таке визначення, на наш погляд, має дві неточності. По-перше, 

поняття «делегування влади» охоплює всі її функціональні прояви, а не тільки 

сферу державного управління; по-друге, таке делегування може бути не тільки 

певного роду угодою, а й поставленням. В Україні делегування влади як форми 

децентралізації легалізовано конституційно і реалізується в процесі сучасного 

державного будівництва. 

В Конституції України поняття «делегування» не використовується. Хоча 

в ряді конституцій країн СНД стосовно до розосередження влади у зв'язку з 

місцевим самоврядуванням частіше вживається саме цей термін. Делегування 

державних повноважень здійснюється уповноваженим публічним суб'єктом 

іншого публічного суб'єкту. При цьому жоден державний орган не може 

делегувати будь-які свої повноваження і на будь-яких умовах, а тільки ті, які 

передбачені конституцією і законами. 

Делегування повноважень може здійснюватися на законодавчій і 

договірній основі. У першому випадку мова йде, зокрема, про делеговане 

законодавство, коли парламентські повноваження в сфері законотворчості 

можуть бути делеговані уряду. Зазвичай це виражається в конституційну 

формулу «на основі закону». 

Формою делегування повноважень є підзаконне делегування, коли 

законодавець наділяє національні органи виконавчої влади повноваженнями 

давати роз'яснення, що мають правотворчу природу. При цьому норми, створені 

в порядку делегованої нормотворчості, ні в якому разі не можуть дозволяти 

зміни самого базового закону і уповноважувати на видання норм, що мають 

зворотну силу. Що стосується оцінки ступеня децентралізації державного 

управління в формі делегування, то вона визначається як середня. 

Особливими конституційними формами делегування повноважень в 

Україні виступають наділення державними повноваженнями органів місцевого 

самоврядування та передача суверенних повноважень України міждержавним 
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об'єднанням. 

Таким чином, не всяке делегування державних повноважень характеризує 

процес децентралізації. З них, зокрема, не пов'язаний «висхідний» - від органів 

влади регіонів України до національних владних структур - потік такого 

делегування. Делеговане законодавство, що передбачає переміщення 

повноважень по горизонтальній функціональної лінії від законодавчих до 

виконавчих органів державної влади, підтримує запропоноване нами широке 

трактування децентралізації державної влади.  

Як форма децентралізації нами розглядається також передача влади. 

Передача влади є найбільш демократичною, а суть її полягає в повній передачі 

влади і управлінських функцій в певній сфері автономним, демократичним 

одиницям. Відмінною рисою даної форми децентралізації є те, що контроль з 

боку органів влади, які передали відповідні повноваження, прагне до мінімуму. 

Найбільш виразно реалізація передачі влади представлена в наявності системи 

місцевого самоврядування. 

З певного роду розосередженням влади пов'язана дезінтеграція. Під нею 

розуміється розпадання, розчленування цілого на складові частини, які займають 

нестійке положення між перебуванням в єдиному просторі і відокремленням (у 

тому числі в його межах). У дезінтеграції виражається також проміжний стан 

національно-державного устрою, в якому співвідношення відцентрових і 

доцентрових тенденцій здатне різко змінюватися в залежності від обставин. 

Дезінтеграція в меншій мірі співвідноситься з формою державного 

устрою, але більш характеризує стан міждержавних зв'язків, а не зв'язків 

окремих частин в межах однієї держави. Однак даний висновок, заснований на 

понятійному аналізі «інтеграції», не підходить для української дійсності, коли 

дезінтеграційні процеси не тільки явно характеризували стан українського 

суспільства та держави, а й загрожували цілісності останнього. 

Дезінтеграція на відміну від інших форм розосередження влади не 

спирається на конкретні правові акти та рішення, а опосередкована проведеною 

державною політикою. Дезінтеграція як прояв розосередження влади постає як 

негативний процес, опосередкований вадами державної політики. Відзначимо, 

що негатив, що сформувався в Україні навколо децентралізації, також з'явився, 

крім іншого, наслідком реалізації недосконалих правових механізмів 

розосередження влади. При цьому сама децентралізація не несе спочатку 

негативного посилу. 

Однією з форм децентралізації є пряма передача плануючих і виконавчих 

функцій від інститутів влади організаціям неурядового сектора, так звана 

дивестиція (divestment), але це не є ні основною, ні найважливішою формою 

децентралізації, оскільки вона не пов'язана безпосередньо з діяльністю органів 

державної влади. 

Ступінь децентралізації в правотворчій і правозастосовчій діяльності 

регламентується чинним законодавством і, перш за все, конституцією України. 

Ступінь централізації в правотворчій діяльності багато в чому зумовлюється 

етапом державного будівництва. На перехідних етапах центр, як правило, 

концентрує більшість повноважень, що обумовлено необхідністю формування 

правової бази діяльності держави, прагненням збереження державної цілісності. 

Згодом, у міру розвитку державного будівництва збільшується ступінь 

децентралізації. 

Узагальнюючи аналіз феномена децентралізації крізь призму суміжних 

або споріднених понять, пов'язаних з розосередженням державної влади, можна 

зробити ряд висновків. По-перше, більшість з розглянутих нами понять, а саме 

деконцентрація, деволюція, передача влади і повноважень, делегування влади і 
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повноважень - відносяться до форм децентралізації. По-друге, названі форми 

децентралізації характеризують розосередження державної влади і в 

горизонтальному, і у вертикальному зрізах, що, по-третє, підтримує 

запропоноване нами трактування децентралізації в широкому, вузькому і 

традиційному сенсах. 

Узагальнюючи видову характеристику децентралізації державної влади, 

необхідно зробити акцент на тому, що тільки грамотне і комплексне поєднання і 

використання різних форм децентралізації в процесі публічного управління 

дозволить зробити його дійсно ефективним, оперативним, раціональним і, отже, 

демократичним. 
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Зовнішньоекономічна діяльність є особливим видом економічної 

діяльності, тісно пов’язаною з іншими галузями господарської системи країни. В 

основі ЗЕД лежать такі принципи: 

– суверенітет народу України у здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності;  

– свобода зовнішньоекономічного підприємництва;  

– юридична рівність і недискримінація;  

– верховенство закону;  

– захист інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

– еквівалентність обміну, неприпустимість демпінгу при ввезенні та 

вивезенні товарів.  

Роль зовнішньоекономічної діяльності в Україні завжди була і залишається 

пріоритетним напрямом політики держави, що створює основи для розвитку 

вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного клімату в країні, але також 

сучасний розвиток міжнародної економіки часто визначають, як 

глобалізаційний. Усі сфери економіки України нерозривно пов’язані з цими 

тенденціями. Дане питання на сьогодні є актуальним, так як процеси глобалізації 

прогресують, стають дедалі інтенсивнішими і  стають предметом багатьох 

наукових досліджень [1]. 

Що означає глобалізація? З усього розмаїття визначень можна виділити два 

найбільш прийнятних. По-перше, це загальнопланетарний процес 

інтернаціоналізації міжнародної економіки як логічний результат взаємодії 

національних економік, їх взаємного проникнення і переплетіння. По-друге, це 

універсалізація або гомогенізація економічного життя, яке під впливом обміну 

товарами, факторами виробництва, знаннями, культурними здобутками все 

більше тяжіє до єдиних стандартів, принципів, цінностей. 
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До причини формування глобалізаційних процесів можна віднести:  

– процес інтернаціоналізації, який приводить до поглиблення 

співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності; 

– науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, які 

корінним чином змінюють всю систему соціально-економічних відносин, 

переносять на якісно новий технічний рівень організаційно-економічні 

відносини, транспортні та комунікаційні зв’язки (зниження витрат на 

трансакції);  

– загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та є 

важливими з точки зору збереження та розвитку людської цивілізації.  

 Основними наслідками цього процесу є міжнародний поділ праці, міграція 

в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, 

стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів, а також 

зближення культур різних країн. Це об’єктивний процес, який носить системний 

характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства.  

Нажаль, в умовах сучасності Україна не завжди може синхронізуватися з 

процесами, які пов’язані з глобальними вимірами. Україні потрібно набути 

вміння мінімізувати негативні впливи глобалізації та перетворювати на переваги 

нові можливості, від цього залежатиме успішність національної економіки, 

зокрема ринку праці. 

Так, вплив глобалізаційних процесів на економіку України носить 

двосторонній характер, позитивним сторонами можна назвати: 

– зменшення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій; 

– можливість брати активну участь в обговоренні режимів регулювання 

міжнародних економічних відносин; 

– забезпечення інвестиційної привабливості України для іноземних 

інвесторів через приєднання до загальноприйнятих у світі регулятивних норм; 

– можливість входження України до міжнародних коопераційних проектів. 

Проте, існують і негативні наслідки глобалізації, зокрема: 

– домінування економічно розвинених країн; 

– пригнічення розвитку окремих галузей національної економіки, що не 

завжди готові до повноцінної міжнародної конкуренції, заміщення їх імпортом; 

– соціальна нерівність у порівнянні з економічно успішними країнами; 

– глобалізація вивільнює економічні сили, які поглиблюють нерівність у 

сфері зайнятості, котра вже існує, а також у питаннях продуктивності праці, 

матеріального добробуту – це стає перепоною в соціально-трудових відносинах.  

Реалії глобалізації, з якими зіштовхується будь-яка національна економіка, 

змушують кожну з них шукати своє місце в системі міжнародних відносин. 

Поки вибір напряму ефективного розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 

обмежений двома альтернативами: будувати зовнішньоекономічні зв’язки на 

основі поетапного вбудовування національного відтворювального комплексу в 

інтернаціональні відтворювальні системи іноземних держав, а потім поетапно 

просуватися до кожної з них або самостійно створювати інтернаціоналізовані 

відтворювальні системи, розширюючи тим самим економічні границі держави й 

одержуючи можливість самостійного формування стратегії розвитку [2]. 

Для України, з урахуванням обмеженості ресурсів для розвитку власного 

фінансового режиму і гострої потреби в цьому, другий варіант кращий. Основа 

для його реалізації – транснаціональні структури, яким повинні бути делеговані 

повноваження представляти національні інтереси в глобальному просторі. 

Наша держава має всі можливості, що б використати глобалізацію на свою 

користь, але цьому заважають об’єктивних і суб’єктивні фактори, які гальмують 

процес інтеграції України до світового простору, а саме [3]: 
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– певна політична нестабільність, відсутність чіткої економічної політики, 

непослідовність у проведенні реформ; 

– велика корумпованість владних структур різних рівнів; 

– обмеженість внутрішнього ринку, пов’язана з вкрай низькою 

купівельною спроможністю населення; 

– скорочення виробничого споживання за рахунок різкого падіння 

виробництва; 

– значний відтік капіталу; 

– відокремленість від участі у найперспективніших програмах виробництва 

нових виробів на міждержавній основі; 

– недостатній розвиток фінансової, технічної, інформаційної та іншої 

інфраструктури. 

Вітчизняну економіку важко адаптувати до тенденцій та закономірностей 

світового господарства, через: по-перше, недосконалу структуру експортно-

імпортних потоків, оскільки в експорті переважає сировинна група товарів, а в 

імпорті – кінцева продукція споживчого призначення, що не є економічно 

виправданим; по-друге, невизначеність і непослідовність законодавства щодо 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності; по-третє, високі податки на 

експортну продукцію з огляду на кон’юнктуру світових ринків щодо окремих 

видів продукції. 

Разом з тим, Україна як цілісна соціально-економічна система має 

потенційні можливості, достатні для активного входження в глобальну систему 

світового господарства: 

– високий рівень кваліфікації кадрів поряд із низькою заробітною платою; 

– наявність технологічно передових секторів, промисловості здатних до 

швидкого освоєння нових видів продукції; 

– значний сировинний потенціал; 

– наявність виробничої бази (будинки, інфраструктура тощо), яка на 

сьогодні практично простоює, або використовується недостатньо і без значних 

обсягів інвестування може бути швидко пристосована до нового виробничого 

процесу; 

– вигідне географічне положення, розвинена мережа залізниць, водних і 

повітряних трас, трубопроводів, енергопостачання. 

Напрями розвитку зовнішньоекономічної  діяльності України в умовах 

глобалізаційних процесів:  

– захист національних економічних інтересів; 

– захист інтересів національного товаровиробника на зовнішніх ринках; 

– вдосконалення структури зовнішньої торгівлі; 

– національне державне регулювання, стимулювання експорту і контроль 

імпорту; 

– протидія товарній експансії і агресії; 

– протидія демпінгу з боку зарубіжних товаровиробників; 

– раціональне використання транзитних можливостей країни; 

– стимулювання розвитку виробництва, імпорт замінних товарів і 

технологій; 

– посилення державного контролю і регулювання зовнішньоекономічних 

відносин регіонів і суб’єктів господарювання. 

Отже, процес глобалізації ще більш загострює питання щодо 

обґрунтування соціально-економічного розвитку країни та його економічної 

моделі розвитку. Сьогодні в Україні все чіткіше розуміють, що форми і методи 

реалізації національних інтересів мають відповідати умовам глобалізації. Це 

потрібно для того, щоб поєднувати вимоги світового ринку із забезпеченням 
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соціального розвитку народу, розмежовувати та одночасно сполучати суспільні 

завдання із запитами корпорацій, інтереси національного з інтересами 

міжнародного капіталу. 

Література: 1. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: 

Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2008. – 384 с. 2. 

Чувардинський О.Г. Зовнішня політика України в умовах світової економічної 

інтеграції й глобалізації // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 36-39. 3. 

Юхименко В. Україна в глобальних інтеграційних процесах // Вісник КНТЕУ. – 

2007. – №3. – С. 16-25. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

Канд. екон. наук, викл. Польова В.В., студ. гр. ЕПЗ-50 Зінченко В.Є. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Виявлення та аналіз конкурентних переваг соціально-економічних 

показників у різних частинах діяльності держави формує репутацію території. 

Вміння використовувати існуючі ресурси країн та залучати іноземних інвесторів, 

тобто створювати сприятливі умови для розвитку регіону – це можливість 

формувати і просувати імідж території, застосовуючи при цьому сучасні технології 

управління, одним з яких є маркетинг. Тому маркетинг територій особливо набуває 

все більшої актуальності і стає невід’ємною частиною державного та регіонального 

управління, особливо в умовах децентралізаційних процесів. 

В сучасних політичних умовах переважно більша частина територій 

України не має повної можливості на розвиток, використовуючи  для цього, як 

раніше, свій соціально-економічний потенціал, тому постає актуальне питання  

розробки іміджу території. В умовах децентралізаційних процесів регіони 

зіткнулись з проблемою щодо раціонального використання ресурсів, які мають 

міста на даний час для того, щоб отримати додаткові надходження доходів на 

вкладений капітал. Проблема конкуренції між регіонами також залишає свій 

відбиток на фінансових надходженнях до територій.  

Головною причиною, через яку території (регіони та міста) конкурують 

між собою є глобалізація світової економіки, зростання обмежень щодо  

ресурсів. І в цій конкурентній боротьбі вони виступають як самостійний 

продукт, що пропонується цільовим групам споживачів. 

Сьогодні маркетинг став невід'ємною частиною стратегій багатьох 

комерційних і некомерційних організацій і широко використовується в усіх 

країнах світу. Вже визнане класичним і універсальним визначення маркетингу   

Ф. Котлера пояснює це поняття так: «Маркетинг – це отримання прибутку із 

задоволення споживача. Мета маркетингу – залучати нових клієнтів, обіцяючи 

вищу споживчу цінність, і зберігати старих клієнтів, постійно задовольняючи їх 

мінливі запити» [1]. 

Використання теорії маркетингу в сучасному територіальному управлінні 

дозволяє вважати ключовим показником успіху максимальне задоволення 

потреб мешканців території в громадських послугах і благах, створення більш 

привабливих, ніж на інших територіях, умов проживання і розвитку діяльності 

комерційного та некомерційного характеру. А це в свою чергу допоможе з 

одного боку, залучити інвесторів і створити нові  робочі місця, а з іншого – 

створити всі умови для задоволення вже існуючих бізнес-структур на даній 
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території. 

Такі вчені як  А. Лавров та В. Сурнін [2] одними з перших ввели в 

науковий обіг у сфері регіональної економіки термін «регіональний маркетинг», 

який був визначений як елемент системи ринкових відносин, спроектований не 

на мікрорівень (рівень підприємств і фірм), а на мезорівень (рівень області, 

регіону). 

Маркетинг території як один із видів маркетингу – це складне соціально-

економічне явище, яке інтегрується чотирма ключовими факторами діяльності, 

що є мінливими відповідно до зростання конкуренції територій за інвестиції та 

ринки збуту продукції: 

- маркетинг як філософія взаємодії та координації підприємницької 

діяльності; 

- маркетинг як концепція управління; 

- маркетинг як засіб забезпечення переваг в конкурентній боротьбі; 

- маркетинг як метод пошуку рішень [2]. 

Метою територіального маркетингу є поліпшення якості життя 

населення. Це припускає планомірне і системне вивчення стану й тенденцій 

розвитку територій для прийняття раціональних рішень, спрямованих на 

створення й підтримку привабливості та престижу території в цілому, а також 

привабливості зосереджених на ній ресурсів виробництва й можливостей для 

їхньої реалізації та відтворення.  

Використання територіального маркетингу означає перетворення 

територіальних органів влади в особливого партнера для підприємців, здатного 

не тільки враховувати індивідуальність свого регіону при прийнятті рішень 

щодо комплексного соціально-економічного розвитку території, але й 

здійснювати взаємодію між органами влади і цільових ринків: виробниками, 

споживачами, інвесторами, новими жителями, туристами та іншими. Зважаючи 

на це, територіальний маркетинг можна визначити як спільну діяльність 

комерційних і некомерційних суб'єктів у ринковому середовищі, засновану на 

принципах сучасного соціально-орієнтованого маркетингу. 

Маркетинг територій переслідує різні цілі, які сприяють створенню 

позитивного образу території, підвищення її престижу, залученню уваги 

інвесторів, так як кожна територія унікальна за своїм ресурсним властивостями. 

Слід зазначити, що основним змістом політики регіонального маркетингу 

в рамках циклу є правильне і оптимальне просування регіону в зовнішньому 

середовищі, його адекватне позиціонування серед інших регіонів, заняття ним 

своєї ніші, щоб уникнути конкуренції. В якості основного засобу такої політики 

виступає брендинг території. Формування іміджу території і управління його 

просуванням - це пріоритетне завдання сучасного розвитку регіону з точки зору 

економічного становища. 

Імідж території базується насамперед на територіальній індивідуальності. 

Територіальна індивідуальність містить у собі, з одного боку, офіційні або 

«розпізнавальні» характеристики території. Це комплекс візуальних, вербальних 

та інших ознак, за якими люди ідентифікують територію (місце на карті, 

державна приналежність, назва, герб, прапор, гімн тощо). По суті справи, це 

своєрідний «паспорт» території з «фотографією» картою, із вказівкою її «імені» 

назви. 

Сукупність особливостей і ресурсів території формується об'єктивно, 

незалежно від кожної окремо взятої людини, і є першоосновою формування її 

іміджу і репутації. 

Територіальний (державний, регіональний) імідж сьогодні стає реальним 

і надзвичайно важливим ресурсом економіки. Тому одним з інструментів 
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маркетингу території, метою якого є підвищення іміджу території, підвищення 

інформованості, збільшення кількості залучених інвестицій, збільшення участі 

території у регіональних та державних програмах, є реалізація інтегрованих у 

бізнес соціальних проектів, спрямованих на підвищення маркетингових аспектів 

конкурентоздатності регіону. 

Література: 1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари 

Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг. – 2-е европ. изд. – М., СПб., К. : Изд. 

дом «Вильямс»,  2006. – 944 с. 2. Герасименко О.Н. К вопросу оценки 

маркетинговой привлекательности бизнес-территорий // Проблемы современной 

экономики, 2009. – № 2. – С. 371-376. 

 

ПРОБЛЕМИ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Канд.екон. наук, викл. Польова В.В., студ. ЕП-11 Хруст Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Перед тим, як розглянути проблеми диспропорції розвитку окремих 

регіонів України та шляхи їх розв’язання в умовах децентралізаційних процесів 

необхідно уточнити що ми розуміємо під поняттям «диспропорція». По-перше, 

диспропорція у класичному розумінні – це порушення необхідних 

співвідношень у розвитку (чи це стосується людини, чи окремого регіону) або 

нерівномірність розвитку [1]. По-друге, ми вважаємо, що диспропорція – це 

також джерело соціальної та політичної нестабільності; провокатор 

протистояння регіонів, якщо визначення торкається саме регіонального 

розвитку).  

Диспропорції розвитку  регіонів України можуть бути частковими й 

носити локальний, тимчасовий характер (як от надлишки, дефіцити), або ж 

загальними і стосуватися порушення процесу відтворення тривалого характеру 

(як от кризові явища, різні конфлікти інтересів) [2]. 

Причинами виникнення диспропорцій у розвитку  регіонів України 

можуть бути як об’єктивні, так і суб’єктивні явища. 

До об’єктивних причин необхідно віднести: 

 різні стартові умови, в яких опинились регіони України до початку 

90-х років ХХ ст.; 

 різноманітність історичних, природних, соціально-економічних 

факторів; 

 господарська спеціалізація;  

 комплексність і перспективність розвитку, їх конкурентні переваги;  

 місце розташування регіону; 

 значення регіону в системі територіального поділу праці, 

інтеграційних процесах. 

До суб’єктивних причин: 

 відсутність системних заходів державної регіональної політики щодо 

зменшення регіональних диспропорцій; 

 невизначеність шляхів і засобів регіонального розвитку;  

 завуальованість соціально-економічних перетворень;  

 неефективне використання ресурсів регіонів; 

 незавершеність українських реформ. 
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Виходячи з вищесказаного, необхідно зазначити, що диспропорції, 

викликані перерахованими причинами, в свою чергу негативно впливають на 

розвиток регіонів та спричинюють проблеми, які можна об’єднати в такі групи: 

1) проблеми загальнодержавного масштабу, які виникли в регіоні в 

зв’язку з тим, що він є підсистемою єдиної системи якою виступає країна;  

2) проблеми регіонального характеру, обумовлені історичними, 

природними, демографічними факторами, що роблять регіони відмінними один 

від одного;  

3) проблеми, породженні історичним досвідом в управлінні 

господарством регіону, зумовлені недосконалою системою управління, що 

потребує використання нових форм і методів;  

4) проблеми соціально-економічного, політичного характеру, які 

включають в себе виробничо-економічні, фінансові, соціальні та ін. 

Перейдемо до безпосереднього аналізу статистичних даних, що 

засвідчують факт існування суттєвих диспропорції у розвитку регіонів України. 

По-перше, статистичні дані за січень-грудень 2016 року [3] щодо 

кількості народжених та померлих осіб у різних регіонах України свідчить про 

те, що диспропорції розвитку регіонів насамперед починають проявлятися у 

показниках природного руху населення. Тут можна виокремити лише декілька 

регіонів з додатнім приростом населення, але у більшості областей України він є 

від’ємним, де кількість померлих значно перевищує кількість народжених.  

По-друге, ми проаналізували моніторинг соціально-економічного 

розвитку регіонів за січень-червень 2017 року [4] та зробили наступні висновки: 

Почнемо з напряму «Економічна ефективність». За показниками напряму 

«Економічна ефективність» (в який входять 7 окремих показників) лідерами 

серед регіонів виявилися – Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, 

Запорізька та Київська області; середню ланку займають – північно-східні, 

центральні та західні області; значно поступилися своїми позиціями та стали 

аутсайдерами Одеська, Закарпатська, Миколаївська. Донецька та Луганська 

області. 

Що стосується напряму «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна 

співпраця» (який включає в себе п’ять показників), то тут ми знову бачимо у 

трійці лідерів – Дніпропетровську та Запорізьку області, м. Київ. У лідери також 

вийшла Закарпатська область, яка за період з   II кв. 2016 по II кв. 2017 року 

додала +15 позицій у загальному рейтингу інвестиційного розвитку. На останніх 

місцях рейтингу опинились (при чому другий рік поспіль) Рівненька, Волинська 

та Чернівецька області. 

Найбільш  «Фінансово самодостатніми» в Україні виявилися Київська, 

Одеська, Волинська та Тернопільська області. Остання, до речі, за останній рік 

піднялась аж на 19 сходинок у рейтингу. Майже всі північні та південні, 

центральні та східні регіони (крім Луганської області) зберігають середні 

позиції. Найменше фінансова самодостатність проявлена у західних регіонах – 

це Закарпатська й Рівненська області, а також (що найбільше вражає) до 

аутсайдерів приєдналися Львівська та Чернівецька області, які спустилися аж 

більше, ніж на -20 позицій у рейтингу. 

Найвища «Ефективність ринку праці» (яка включає показники безробіття, 

зайнятості, індекс реальної заробітної плати та інше) спостерігається у 

Чернівецькій, Київській, Харківській областях. Найнижчі показники виявилися у 

Запорізькій, Тернопільській, Волинській, Луганській та Донецькій областях. 

За напрямом «Розвиток інфраструктури» (а саме: будівництвом нового 

житла, та розвитком залізничного та автомобільного сполучення) лідерами є 

Київська, Кіровоградська та Рівненька області. Натомість Запорізька, Сумська 



95 

 

Донецька та Херсонська області мають найбільші проблеми у сфері 

інфраструктури.  

За напрямом «Відновлювана енергетика та енергоефективність» вийшли 

у лідери Рівненська, Дніпропетровська, Харківська, Волинська та Хмельницька 

області, при чому дві останні протягом року піднялися в рейтингу кожна на +11 

пунктів. Чернівецька, Одеська, Луганська та Донецька області, а також м. Київ 

перемістилися п’ятірку аутсайдерів. 

Шляхами розв'язання проблем диспропорції розвитку окремих регіонів 

України повинні стати: 

1. Виконання Стратегії національної модернізації «Україна 2020»; 

2. Докорінне оновлення матеріально-технічної бази виробництва в 

регіонах; 

3. Інфраструктурне «омолодження» регіонів; 

4. Проведення послідовних економічних реформ та децентралізації; 

5. Формування соціально орієнтованої економіки в регіонах України; 

6. Підвищення рівня реалізації потенціалу регіонів та їх інвестиційної 

привабливості; 

7. Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах 

України; 

8. Розширення міжрегіонального та транскордонного співробітництва. 

Виконання даних умов, а також використання європейського досвіду 

боротьби з регіональними диспропорціями в умовах децентралізації,  поступово 

дозволить досягти вирівнювання значних відхилень між показниками соціально-

економічного розвитку регіонів України та забезпечить добробут для кожного, 

розвиток для всіх. 

Література: 1. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / Мочерний 

С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А.,Юрій С.І. ; за ред. С.В.Мочерного. — Львів, 

2006. — Т. 2 — C. 200. 2. Гречана С. І., Харитонова О. С., Клюс І. В. 

Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону // Електронне наукове 

фахове видання «Ефективна економіка». – 2012. - № 11 [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1700. 3. Банк даних 

Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.ukrcensus.gov.ua/. 4. Моніторинг соціально-економічного розвитку 

регіонів за січень-червень 2017 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://dei.kievcity.gov.ua/files/2018/1/9/Reytingova_otsinka_za_sichen_cherven_201

7_roku_prezentatsiyni_materiali.pdf  

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

 

Д-р екон. наук, проф. Родченко В.Б.,  

канд. екон. наук., доц. Рекун Г.П., викл. Прус Ю.І. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

У 2014 році Україна задекларувала початок повномасштабних реформ 

у всіх сферах суспільного життя. Світова спільнота активно сприяє процесу 

реформ, надаючи Україні значні ресурси для їх впровадження. Найбільш 

помітною серед задекларованих у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 

реформ є реформа децентралізації, яка здатна змінити економічну ситуацію 

в Україні та протидіяти найбільшій проблемі українського суспільства – 

корупції. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1700
http://www.ukrcensus.gov.ua/
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Аналізуючи успішний досвід реформ адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування розвинутих країн, українські реформатори 

наголошують, що найбільш наближеним до українських реалій є досвід 

сусідньої Польщі – реформи, ініційовані польським урядом у 90-х роках, у тому 

числі реформа децентралізації, дозволили трансформувати Польщу і стати 

інтегрованою частиною Європейського союзу. 

7 грудня 2014 року у Варшаві підписано Меморандум про співпрацю 

з підтримки реформи місцевого самоврядування у рамках державного візиту 

Президента України до Республіки Польща. Важливою віхою щодо проведення 

реформ в Україні стала ініціатива лідерів Вишеградської четвірки (В-4) 

наприкінці 2014 року щодо технічної та консультаційної допомоги України 

у здійсненні політичних, макроекономічних та секторальних реформ. При цьому 

було вирішено, що кожна з країн В-4 буде координувати певні сфери: 

 Польща – у сфері децентралізації та реформування влади 

на регіональному рівні, а також у сфері управління та державної 

служби; 

 Словаччина надаватиме допомогу у сфері енергетики та 

енергобезпеки; 

 Чехія – у сфері реформування громадянського суспільства, освіти та 

ЗМІ; 

 Угорщина – у сфері економічного розвитку країни, малого та 

середнього бізнесу, а також імплементації угоди про зовнішню 

торгівлю. 

В Україні існує певний стереотип про надмірну кількість осіб, які зайняті 

у державній службі. З 1 травня 2017 року з набуттям чинності нового закону 

«Про державну службу» розпочато масштабне скорочення держслужбовців. 

Відповідно до Меморандуму України з Міжнародним валютним фондом 

від 02.03.2017 до кінця 2017 року планувалося зменшити кількість працівників 

бюджетної сфери на 5% і ще на 10% до кінця 2019 року [1]. На думку 

єврокомісара з питань розширення та політики сусідства Й. Гана, це є дуже 

позитивним кроком до більш ефективної, деполітизованої, кваліфікованої та 

професійної держслужби, що зможе надавати кращі послуги своїм громадянам. 

При цьому не можна констатувати, що в українських держустановах 

роздуті штати. Якщо порівнювати з кількістю населення, то в тій же Польщі, 

Чехії, Німеччині чиновників більше, ніж в Україні. Однак вітчизняні державні 

структури досі виконують багато непотрібних функцій, що обумовлює 

необхідність функціональної дерегуляції та усунення дублювання між різними 

структурами [2]. 

У 2015 році в Україні стартував процес добровільного об’єднання 

територіальних громад, який передбачає передачу об’єднаним громадам не лише 

нових повноважень і додаткових фінансових ресурсів, але й відповідальності 

за їх соціально-економічний розвиток. У таких умовах спостерігається гостра 

нехватка кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування та постає 

необхідність формування нового апарату управління спроможних 

територіальних громад. 

Чисельність штату працівників апарату управління органу місцевого 

самоврядування Польщі – гміни визначають її розмір та кількість мешканців 

(рис.) – із збільшенням кількості населення зростає штат працівників апарату 

управління (штат сільської гміни понад 10 тисяч мешканців більший майже у 

два рази, ніж у сільської гміни з населенням до 6 тисяч мешканців, аналогічно 

штат сільсько-міської гміни з населенням понад 20 тисяч мешканців у два рази 

перевищує штат сільсько-міської гміни з населенням до 10 тисяч мешканців). 
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Навантаження на 1 співробітника апарату управління у польських гмінах 

значно нижче, ніж в українських об’єднаних територіальних громадах. Так 

якщо, у гміні Тісна та гміні Літовиці на 1 співробітника апарату управління 

припадає 104 та 133 мешканця відповідно, то в об’єднаних громадах Рівненської 

та Чернівецької областей 1 посадова особа органів місцевого самоврядування 

обслуговує 245 та 308 осіб відповідно. 

Типової організаційної структури апарату управління гміни практично 

не простежується, можна говорити лише про окремі спільні структурні одиниці 

(наприклад, реферат фінансів), які наявні практично у всіх гмінах. При цьому 

структура апарату управління більше залежить від її типу (сільська, сільсько-

міська), кількості населення та інших особливостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Реферат – структурна одиниця апарату управління гміни, до складу якої входить щонайменше 3 
працівника. 

 

Рисунок 1 – Усереднені показники апаратів управління гмін 

Підкарпатського воєводства 

 

Окрім апаратів управління в гмінах можуть створюватися інші 

організаційні одиниці для виконання функцій гміни, що підтверджує роль 

децентралізації у розвитку територій. На відміну від апаратів управління, які 

фінансуються виключно із власних поточних доходів бюджету гміни, інші 

організаційні одиниці можуть фінансуватися також за рахунок дотацій та 

субвенцій із державного бюджету, бути зареєстровані як акціонерні товариства, 

зокрема, товариства з обмеженою відповідальністю. Наприклад, у кожній гміні 

Підкарпатського воєводства працює осередок соціальної допомоги, будинок 

культури (можливо, з підлеглими йому клубами) та бібліотека (можливо також її 

філії), яка в окремих випадках організаційно може входити у структуру 

осередків культури. 

В Україні управління громадами, як правило, здійснюють голова та 

секретар, які просто не в змозі охопити усі питання функціонування об’єднаної 

територіальної громади. У зв’язку з цим мешканці громади змушені звертатися 

до вищих ланок системи публічного управління для отримання послуг 

Сільські гміни Сільсько-міські гміни 
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життєдіяльності належного рівня. У таких умовах, першочергового значення 

набуває розбудова необхідної інфраструктури для якісного забезпечення потреб 

та інтересів мешканців громади безпосередньо за місцем проживання. 

В Україні оплата праці не мотивує посадовців об’єднаних територіальних 

громад до розвитку та участі у реформуванні країни. На початку 2017 року 

місячний посадовий оклад сільського/селищного голови з чисельністю 

населення до 3 тис. осіб становив 2910 гривень при тому, що мінімальний розмір 

заробітної плати дорівнював 3200 гривень. Сьогодні заробітна плата цього ж 

держслужбовця сягає 4300 гривень [3], однак у порівнянні з європейськими 

країнами ця сума є мізерною. 

У Польщі солтиси (сільські старости) отримують щомісячну винагороду 

за виконання покладених на них обов’язків (наприклад, у гміні Grębów така 

винагорода коливається від 470 до 530 злотих/місяць; у гміні Tryńcza – від 350 

до 450 злотих/місяць), грошове відшкодування витрат на дорогу при 

відвідуванні сесій ради гміни та доплати за участь у роботі сесій ради гміни 

(наприклад, у гміні Grębów солтиси отримують 50 злотих за участь у кожній 

сесії ради (в середньому відбувається 10 сесій на рік); у гміні Tuszów Narodowy 

не передбачена щомісячна винагорода для солтисів, але вони отримують 

п’ятикратне відшкодування витрат на дорогу за участь у сесіях). Окремою 

ухвалою ради гміни солтиси призначаються відповідальними за збір трьох видів 

податків з фізичних осіб – податку на нерухомість, сільськогосподарського та 

лісничого податків. Відповідно солтиси отримують за це винагороду, розмір якої 

визначається ухвалою ради гміни (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Винагорода польських солтисів за збір податків [4] 

Гміна 

Частка від зібраних 

податків, 

яка спрямовується 

на винагородження 

солтисів, % 

Середній розмір 

винагородження 

солтисів за збір 

податків, злотих 

Середній максимальний 

місячний дохід солтисів 

злоті дол. США* 

Grębów 7,0 573 1104 309 

Zarszyn 
9,5-12,0 

(в середньому 10,0%) 
1046 1641 459 

Tryńcza 2,0 168 548 153 

Krzywcza 10,0 550 702 197 

Tuszów 

Narodowy 

9,0-20,0% 

(в середньому 12,0%) 
822 822 231 

*по курсу на 01.01.2015 

 

Таким чином, розвиток незалежності України зумовив еволюцію місцевої 

влади, основним завданням якої на нинішньому етапі децентралізації є якісне 

надання адміністративних та публічних послуг населенню. Сучасний стан 

кадрового забезпечення формування та розвитку спроможних територіальних 

громад потребує принципових змін до планування та організації роботи 

як з посадовими особами місцевого самоврядування, так і з депутатами місцевих 

рад, оскільки практична реалізація стратегій, планів, проектів та програм 

потребує наявності консенсусу між представницькою та виконавчою владою. 

Першочерговим завданням держави у цій сфері є вироблення 

управлінської стратегії на місцевому рівні, формування єдиної ідеології роботи з 

кадрами у сфері державного управління та місцевого самоврядування, в основі 
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якої лежить розвиток неформальних моделей навчання та реалізація концепція 

«освіта протягом життя». 

Література: 1. Меморандум України з Міжнародним валютним фондом 

від 2 березня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : goo.gl/Vevitp.  

2. Уряд не знає, скільки є чиновників і які в них зарплати – експерт // 

Радіо Свобода [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/28667449.html. 3. Нові оклади в органах 

місцевого самоврядування – точка відліку 26 травня [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://uteka.ua/ua/publication/Novye-oklady-v-organax-
mestnogo-samoupravleniya-%E2%80%93-tochka-otscheta-26-maya. 4. Крат М. 

Управління спроможними територіальними громадами. Досвід Польщі : 

інформаційно-аналітичне видання / М. Крат, О. Софій. – Львів : ГО 

«Європейський діалог», 2016. – 90 с. 

 

ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС НА 

ІНТЕРЕСИ СТОРІН ППП 

 

Канд.екон. наук, проф. Солодовнік О.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Публічно-приватне партнерство (ППП) є сучасною формою 

співробітництва публічної влади і приватного сектора з метою реалізації 

суспільно значимих проектів у різних сферах економіки. Протягом останніх 

двох десятиліть механізми ППП активно впроваджуються у господарську 

практику багатьох країн світу.  

В Україні розвиток ППП визнано одним із пріоритетів державної 

економічної політики у Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI. Натомість, як свідчать дані 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [1], активність в цій 

сфері поки що є низькою. Станом на 1 січня 2018 року на підконтрольній 

Україні території було укладено 191 договір у форматі ППП, з яких реалізуються 

182 (переважно у житлово-комунальному господарстві), 9 договорів не 

реалізуються (4 договори – закінчено термін дії, 3 договори – розірвано, 2 

договори – призупинено).  

Тенденції розвитку ППП, у першу чергу, визначаються потребою 

реалізації інтересів сторін ППП на основі їх спільної діяльності. На сьогодні, 

одним із визначальних імперативів національних економічних інтересів України 

та її економічної політики є євроінтеграція. У зв’язку з цим актуалізується 

завдання аналізу впливу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [2] на 

інтереси сторін ППП в Україні. 

Велике значення для розвитку в Україні внутрішнього ринку ППП мають 

положення Глави 8 «Державні закупівлі» (ст. 148-156) Угоди, згідно з якими 

передбачається забезпечення взаємного доступу до ринків державних закупівель 

на основі принципу національного режиму на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях для державних контрактів та договорів 

концесії у традиційних галузях економіки, а також у комунальному 

господарстві. Угодою передбачено, що ефективне і взаємне відкриття 

відповідних ринків має здійснюватись поступово і одночасно. Рішення щодо 

початку наступного етапу відкриття ринку приймається на підставі оцінки якості 

прийнятого законодавства, а також його практичного застосування. Отже, 

Сторонами Угоди взаємно визнається надзвичайна роль інституційного 

https://goo.gl/Vevitp
https://uteka.ua/ua/publication/Novye-oklady-v-organax-mestnogo-samoupravleniya-%E2%80%93-tochka-otscheta-26-maya
https://uteka.ua/ua/publication/Novye-oklady-v-organax-mestnogo-samoupravleniya-%E2%80%93-tochka-otscheta-26-maya
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контексту у формуванні ефективного ринку ППП. Задля формування 

відповідного інституційного середовища передбачається: 

- послідовне наближення законодавства України у сфері державних 

закупівель до acquis ЄС у сфері державних закупівель, що 

супроводжуватиметься інституційною реформою та створенням ефективної 

системи державних закупівель на основі принципів, якими регулюються 

державні закупівлі Сторони ЄС, а також понять та визначень, встановлених в 

Директиві 2004/18/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 

року про координацію процедур з проведення тендерів на укладання контрактів 

на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг і Директиви 2004/17/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 року про координацію 

процедур здійснення закупівель суб’єктами, що здійснюють свою діяльність у 

водному, енергетичному, транспортному та поштовому секторах; 

- встановлення або підтримання відповідної організаційної структури та 

механізмів, необхідних для належного функціонування системи державних 

закупівель та реалізації відповідних принципів; 

- наближення українських стандартів, що регулюють процес укладання 

державних контрактів, до загальноєвропейських. 

Вирішення даного питання потребуватиме додаткових фінансових витрат 

та зусиль від української влади. Приватні партнери отримують сталі «правила 

гри» на ринку ППП, які ґрунтуються на принципах недискримінації, рівного 

ставлення, прозорості та пропорційності.  

Для імплементації положень цієї Глави ЄС надаватиме технічну 

допомогу, а також фінансову допомогу шляхом застосування відповідних 

фінансових механізмів та інструментів ЄС. Таким чином, Угодою закладено 

основу як для обміну досвідом (кращою європейською практикою) та 

інформацією у сфері ППП, так і для залучення ресурсів відповідних структурних 

фондів ЄС. 

Загалом, підписана угода містить цілий ряд переваг для сторін ППП, а, 

отже, і можливостей для більш повної реалізації їхніх інтересів:  

- Збільшення внутрішньої дохідності проектів ППП у  виробничій 

інфраструктурі. 

- Підвищення доступності послуг інфраструктури внаслідок зростання 

купівельної спроможності споживачів послуг.  

- Активізація інвестиційної діяльності у сфері інтермодальних і 

транзитних перевезень, що забезпечить також зростання бюджетних 

надходжень. 

- Входження до європейського ланцюга виробництва і постачання, 

покращення умов виходу на міжнародні ринки (енергетичний, транспортних 

перевезень). 

- Розширення можливостей приватного сектора щодо провадження 

діяльності у сфері ППП відповідно до європейської практики; утвердження 

сталих і прозорих «правил гри» на ринку ППП. 

- Можливість залучати технології, пройти навчання, набути виробничий 

досвід, фінансові й кваліфікаційні ресурси, які можуть бути використані для 

покращення управління об’єктами ППП та підвищення якості суспільних 

послуг. 

- Підвищення ефективності використання бюджетних коштів внаслідок 

зниження корупції у прийнятті рішень з питань бюджету. 

- Формування умов добросовісної податкової конкуренції. 
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- Збільшення можливостей здійснювати державні інвестиції у пріоритетні 

програми (проекти), обмеження впливу олігархічних груп на розподіл державної 

допомоги. 

- Розширення джерел фінансування проектів ППП та спектру фінансових 

інструментів, що дають можливість використовувати сучасні моделі 

фінансування ППП. 

- Залучення іноземних інвестицій у проекти ППП. Можливості 

прискорення модернізації на інноваційній основі інфраструктурних об’єктів 

завдяки використанню нових технологій і технічних рішень країн ЄС та 

зниження імпортних мит на новітнє обладнання. 

- Формування конкурентного ринку ППП. 

Разом з тим паралельно є певні застереження щодо формування 

відповідних бар’єрів на шляху реалізації цих переваг: 

- Високий рівень зношеності та низькі техніко-технологічні показники 

функціонування існуючих об’єктів виробничої інфраструктури та потреба у 

будівництві принципово нових об’єктів.  

- Небезпека відтоку кваліфікованих кадрів. 

- Можливе скорочення надходжень до державного бюджету, а, 

відповідно, і фіскального простору здійснення проектів ППП. 

- Необхідність модернізації об’єктів транспортної інфраструктури на 

інноваційній основі, узгодження технічних стандартів і перепідготовки кадрів, 

що потребує значних витрат. Умови взаємного доступу на ринок транспорту 

будуть визначені можливими у майбутньому спеціальними угодами. 

- Збільшення витрат, пов’язаних з імплементацією нових технічних 

регламентів, супротив виробників введенню нових стандартів. 

- Гармонізація законодавства потребує політичної волі і значних витрат 

державного бюджету. Потенційна загроза поглиблення розриву між 

формальними і неформальними інститутами. 

- Посиляться ризики технологічної залежності. 

- Високий рівень тінізації економіки України та низький рівень 

податкової культури. 

- Український уряд буде дещо обмеженим у своїх діях щодо надання 

державної допомоги. Така допомога у будь-якій формі не надаватиметься 

внутрішнім виробникам товарів і послуг, які конкурують або можуть 

конкурувати з імпортерами з ЄС. 

- Посилення зовнішньої залежності через зростання зовнішнього боргу; 

зростання загроз фінансової відкритості слабкої економіки – порушення 

фінансової стабільності, втрата ліквідності та інвестиційних ресурсів, 

консервація неефективної структури економіки, зростання боргового 

навантаження, включаючи його зовнішню, державну, корпоративну та споживчу 

складову. 

- Низька інвестиційна привабливість більшості із галузей застосування 

ППП. Іноземні інвестори вкладатимуть у високорентабельні галузі, а 

низькорентабельні під тиском конкурентів ЄС зазнають банкрутства. Внаслідок 

лібералізації умов руху вітчизняного капіталу у формі прямих і портфельних 

інвестицій, фінансових позик та інших активів до країн ЄС зростатимуть ризик 

втечі капіталу за кордон та ризик того, що не весь вітчизняний капітал буде 

інвестований у розширення виробництва в Україні. 

- Небезпека послаблення конкурентних позицій вітчизняних приватних 

партнерів. 

Таким чином, активізація євроінтеграційних процесів України вплине на 

інтереси сторін ППП, створюючи додаткові переваги як для державних, так і для 
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приватних партнерів. Водночас виконання взятих Україною в рамках Угоди 

зобов’язань продукує додаткові виклики і загрози реалізації інтересів сторін 

ППП. Максимально використати переваги Угоди для зростання внутрішнього 

ринку ППП України можна за умови створення ефективної системи фінансово-

економічної ППП.  

Література: 1 Довідка щодо результатів здійснення ДПП (2017 рік) / 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad. 2. Угода 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ СІЛЬСЬКИХ 

ПОСЕЛЕНЬ 

 

Канд. екон.наук, ст.наук.співр. Терон І.В.  

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України 

 

Важливе значення у забезпеченні ефективної реалізації соціального 

розвитку сільських поселень належить суспільно-політичному контексту. Його 

роль обумовлена спроможністю створювати необхідне підґрунтя для узгодження 

інтересів влади, сільського населення, суб’єктів підприємництва у процесі 

досягнення стійких позитивних зрушень у суспільстві та економічній системі, 

переходу на траєкторію комплексного, збалансованого, сталого соціального 

розвитку сільських поселень за такими функціональними напрямами: 

 виробничо-економічний орієнтований на розширення місткості 

сільських ринків праці та належного рівня доходів селян на основі 

інтенсифікації сільськогосподарської кооперації та започаткування нових 

виробництв, у т.ч. сервісних, з урахуванням секторального й галузевого підходу як основи 

багатофункціонального розвитку сільських територій та створення одночасно 

надійного матеріального базису соціального розвитку поселень; 

 соціально-демографічний — підвищення рівня забезпеченості 

забезпечення сільського населення об’єктами сільської соціальної 

інфраструктури (центрів охорони здоров’я, санітарних центрів, закладів освіти), 

необхідних для створення прийнятних / бажаних стандартів життя у селі та 

необхідного рівня демовідтворення сільських поселень; 

 екологічний — раціональне використання земельних, водних та 

інших природних ресурсів як головних засобів виробництва, які детермінують 

економічні можливості й цінність сільських територій; оптимізація 

архітектурно-просторових рішень щодо забудови сільських поселень; належне 

відтворення природно-географічного середовища для нинішнього і майбутнього 

поколінь сільського населення; 

 етнографічний — дбайливе використання, збереження і відтворення 

культурної та духовної спадщини, у т.ч. пам’ятники архітектури та інші об’єкти 

історико-культурного надбання, що становлять інтерес для майбутніх поколінь 

населення. 

Серед усього різноманіття напрямів, методів та інструментів суспільно-

політичного змісту, високу актуальність щодо функціонування сільських 

поселень має на сьогодні реформа місцевого самоврядування та територіальної 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed00a2ba-480a-4979-84eb-d610a0827a8c&title=ZagalniiOgliad
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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організації влади.  

Метою реформування є забезпечення спроможності самоврядування до 

самостійного вирішення питань місцевого значення за рахунок власних ресурсів. 

Законодавче підгрунтя реформування побудоване на загальноєвропейських 

принципах самоврядування, задекларованих у Європейській хартії місцевого 

самоврядування (м. Страсбург, 15 жовтня 1985 р), ратифікованій Україною у 

1998 р., в якій зазначається, що органи місцевого самоврядування є однією з 

підвалин будь-якого демократичного режиму, закріплюється право громадян на 

участь в управлінні, яке найкраще може реалізовуватися на місцевому рівні. 

Відмічається, що посилення місцевого самоврядування в країнах Європи є 

важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії та 

демократизації [1]. В Україні на початку 2014 р. було розроблено Концепцію 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

(розпорядження КМУ № 333-р — далі Концепція) також затверджено План 

заходів з реалізації Концепції (розпорядження КМУ від 18.06.2014 № 591-р). У 

рамках реформування місцевого самоврядування внесено певні зміни до 

Бюджетного та Податкового Кодексів з метою стимулювання об’єднання 

територіальних громад через  наділення повноваженнями і ресурсами як обласні 

міста [2].  

Здійснювана в країні децентралізація забезпечує розширення 

можливостей економічного, гуманітарного та екологічного розвитку 

поселенської мережі сільських територій, першочергово у таких аспектах: 

 оптимізуються процедури ухвалення і реалізації владних рішень, 

вилучаються зайві етапи і прошарки юрисдикцій, що зменшує витрати на 

утримання держапарату, підвищує якість і ефективність управління; 

 забезпечується широка участь членів сільських громад у 

суспільному житті та вирішенні проблем місцевого рівня, що дає змогу під час 

ухвалення найважливіших рішень досягати консенсусу і врахувати спільні 

інтереси у співробітництві з місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування; 

 максимально можлива наближеність владних структур до 

населення дає змогу органам влади краще розуміти потреби і проблеми місцевих 

жителів і забезпечувати належний рівень і асортимент державних послуг; 

 більша прозорість / видимість можливих корупційних дій на 

місцевому рівні полегшує їх контроль і відповідно підвищує ефективність 

заходів упередження і боротьби з будь-якими її проявами; 

 місцеві органи влади задля ефективного управління можуть 

задіяти ресурси соціального капіталу громади — довіру, суспільну злагоду, 

доброзичливість, підтримку. 

На початку березня 2015 р. вступив у силу Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. № 157— 

VIII (далі Закон № 157) [3], який визначив основні умови об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст, порядок ініціювання та утворення 

об’єднаної територіальної громади, форми державної підтримки добровільного 

об’єднання територіальних громад. Водночас прийнято Закон України «Про 

співробітництво територіальних громад» (№ 1508—VII від 17.06.2014 р.), який 

визначає організаційно-правові засади такого співробітництва, його принципи, 

форми і механізми, визначити потенційну здатність територіальних громад до 

об’єднання та його можливі наслідки. Зазначений закон декларує державне 

стимулювання співробітництва громад, шляхом виділення субвенцій, здійснення 

методичної, організаційної та іншої підтримки. У законі визначаються також 

умови державного стимулювання співробітництва громад, а саме: посилення 
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спроможності суб‘єктів співробітництва; залучення до співробітництва 

додаткових ресурсів, у тому числі фінансових; здійснення співробітництва більш 

ніж трьома суб’єктами та широка участь громадськості у здійсненні 

співробітництва [3], що в цілому відповідає концепції місцевого самоврядування 

Європейської Хартії.  

Отже, вагомими перевагами реформи самоврядування можна вважати 

наділення місцевих органів влади більшими повноваженнями та зміцнення їх 

фінансових можливостей. Водночас на них покладаються численні 

повноваження по забезпеченню соціально-економічного розвитку населених 

пунктів: планування розвитку громад; економічний розвиток, залучення 

інвестиції, розвиток підприємництва; управління земельними ресурсами; 

розвиток місцевої інфраструктури; надання населенню житлово-комунальних 

послуг, утримання доріг, що реально має сприяти соціально-економічного 

розвитку громад, і в тому числі розв’язання проблем сільської зайнятості.  Разом 

з тим, реформа самоврядування несе низку ризиків та загроз сільському 

розвитку і, зокрема, може негативно вплинути на соціальний розвиток 

сільського поселення та на стабільність функціонування ринку праці на селі. 

Зокрема, виділимо наступне. 

1. Істотне скорочення не лише сільських рад та їх адмінуправлінського 

апарату, а й об’єктів соціальної сфери, а й відповідне скорочення працівників 

цих закладів. Проблемою може стати також фінансування закладів соціальної 

інфраструктури, адже за законом, вони мають фінансуватися за рахунок 

спеціальних субвенцій державного бюджету та місцевих бюджетів об‘єднаних 

територіальних громад. 

2. Зростання адміністративного навантаження на новостворені сільські 

ради об‘єднаних територіальних громад ймовірно погіршить за існуючих 

обставин якість і доступність їх  послуг, як і, безумовно, залишається загроза 

погіршення представлення інтересів населення віддалених сільських населених 

пунктів. 

3. Ймовірність скеровування сільською радою бюджету переважно на 

фінансування розвитку свого населеного пункту, за рахунок віддалених малих 

поселень, які  зрештою зникнуть. Ймовірно, що за такого перебігу подій 

приблизно 20 % малих сіл будуть знищені [4]. Це означає ризик обміління і 

прискорення процесів скорочення сільської поселенської мережі пов’язаний з 

необхідністю укрупнення громад та ревізії і ймовірної зміни границь 

адміністративно-територіальних одиниць.  

3. Ризик формування ресурсно неспроможних сільських громад, 

породжений вадами Методики формування спроможних територіальних громад, 

яка замість оцінки перспектив розвитку територіальних громад через 

активізацію їх економічного потенціалу до критеріїв спроможності відносить 

площу та кількість мешканців новостворених спроможних громад, що само по 

собі не створює перспектив саморозвитку. 

4. Невиправдано велика площа громади у високогірних районах у 

випадку застосування затвердженої законодавчої норми мінімальної кількості 

населення для громад  (півтори тисячі осіб). Серед сукупності негативних 

наслідків є ускладнення реалізації програми «Шкільний автобус», забезпечення 

послуг «Швидкої допомоги» тощо, в умовах гірського бездоріжжя та радіусу 

15—20 км.  

5. Латентно примусовий характер об‘єднання громад у низці випадків; 

відсутність належної соціально-культурної адаптації, психологічної підготовки 

сільського населення і розрахунку відповідних супутніх негативних наслідків, 

що може призвести до управлінського хаосу та зриву досягнення 
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задекларованих цілей не лише на рівні окремих районів чи областей, але і в 

загальнонаціональному масштабі та мімікрії успішної АТР, коли ефекти 

децентралізації будуть зведені лише до зменшення кількості держадміністрацій 

та сільрад і «рокіровки» повноважень, які при цьому супроводжуватимуться 

погіршенням стану надання державних та соціальних послуг населенню, 

порушенням на тривалий період системи управління майном громади, об’єктами 

соціальної та виробничої інфраструктури у селі тощо.  

6. Домінування в  українській практиці управління традиції латентних 

правил, закритої неекономічної конкуренції та обмеженості соціальних ліфтів 

лише представниками окремих суспільних груп, які, як правило, корупційно 

взаємодіють із владною ієрархією. Це фактично позбавляє жителів сільських 

територій доступу до релевантної інформації, унеможливлює їх обрання до 

складу органів самоврядування, приводить до акумуляції влади у окремих 

«обраних у законному порядку» представників лобістських груп,формуючи 

закритий соціальний капітал групового типу.  

7. Ризик втрати адекватності оцінки перебігу процесів на низовому рівні 

управління на час проведення реформи, залежно від конкретної ситуації та збігу 

обставин і ймовірного послаблення керованості процесами. Тому розширення 

повноважень місцевого самоуправління визначає інший ризик — ризик 

надмірності відповідного контролю, який полягає у розростанні кількості 

органів контролю, на які перепрофілюється значна частина нинішніх 

держадміністрацій.  

Література: 1.Європейська хартія місцевого самоврядування 
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формування спроможних територіальних громад. [Електронний ресурс] — 

Режим доступу: http://zhydachivrda.org.ua/file/image/051/ posibnik_gromadi_1.pdf.; 
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СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 

головний економіст Танцюра В. Л. 

Інститут демографії та соціальних досліджень 

 імені М.В. Птухи НАН України 

 

Сталий розвиток сільських поселень України є головною складовою 

економічного розвитку сільських територій і повної реалізації потужного 

аграрного потенціалу. Трансформаційні економічні процеси та недосконала 

аграрна реформа зумовили загострення проблем, пов’язаних з перспективним 

розвитком сільських поселень, наслідки яких перебувають в економічному і 

соціальному вимірах. Впродовж 2000–2014 рр. кількість сільського населення в 

Україні зменшилась на 12,5 % або на 2 млн. осіб. Скорочення демографічного 

потенціалу сільських поселень відбувалось з різною інтенсивністю: найбільш 

демографічно стабільними є поселення західних областей (зменшення 

сільського населення в них нижче середньоукраїнського), однак окремі області в 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zhydachivrda.org.ua/file/image/051/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/06/15/546631
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1,5–2 рази перевищують цей показник, що свідчить про суттєві регіональні 

відмінності у розвитку сільського розселення. 

Розробка ефективних заходів соціально-економічного розвитку сільських 

поселень у межах відповідної державної та регіональної економічної політики 

обумовлює необхідність моделювання їх кількісних і якісних параметрів 

розвитку на перспективу. Моделювання соціально-економічних процесів та 

явищ в розселенні, з одного боку, дозволяє зменшити рівень невизначеності 

економічного середовища в ході розробки та прийняття управлінських рішень 

активізації процесів розвитку сільських поселень, а з іншого, – забезпечує 

цілеспрямований вплив на підвищення ефективності цих рішень.  

Під моделюванням соціально-економічного розвитку сільських поселень 

ми розуміємо комплексну системну послідовність дій у напрямі розробки 

стратегічних напрямів і сценаріїв розвитку поселень, що мають на меті вихід на 

траєкторію сталого розвитку сільських поселень і прилеглих сільських 

територій, формування дієвих механізмів захисту інтересів сільського 

населення, забезпечення організаційно-економічної підтримки прогнозування 

соціально-економічних процесів і явищ, зниження рівня невизначеності в 

процесі прийняття та реалізації управлінських рішень щодо розвитку сільського 

розселення. 

Необхідність організації моделювання розвитку сільських поселень 

України посилюється в умовах дії таких чинників: 1) відсутності узгодженості 

дій між представниками органів центральної державної влади, обласних 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування стосовно 

політики, інституційних передумов та моделі соціально-економічного розвитку 

сільських поселень, обмеженості інформаційно-аналітичного забезпечення 

процесу активізації соціально-економічного розвитку; 2) тенденції скорочення 

сільської поселенської мережі та зменшення середньої людності сільського 

поселення зумовлене несприятливою статево-віковою структурою та 

довготерміновими тенденціями руйнації сфери докладання праці та соціальної 

інфраструктури в сільських поселеннях, периферійного характеру розвитку 

сільського розселення, незбалансованості ключових сфер розвитку сільських 

поселень, що призводить до загострення прояву економічних, соціальних та 

екологічних проблем; 3) низького рівня доходів, бідності та безробіття 

сільського населення, що активізує процеси міграції найбільш активної його 

частини і призводить до погіршення якості наявного людського капіталу 

сільських поселень, нижчого рівня освіченості сільського населення, порівняно з 

міським, інерційного характеру мислення та поведінки сільських жителів; 4) 

поглиблення поляризації соціально-економічного розвитку поселень у напрямку 

центр-периферія внаслідок деградації, нерозвиненості та занедбаності 

інфраструктури,  обезлюднення віддалених сільських населених пунктів та 

посилення диспропорцій і дисбалансів регіонального розвитку, концентраційних 

тенденцій в економічних центрах та прилеглих до них територій з високою 

господарською активністю, звуження функціонально-галузевої структури та 

напрямів господарської спеціалізації переважної більшості сіл, через 

несформованість нової економічної основи сільської поселенської мережі, яка б 

відповідала сучасним потребам моделі сталого розвитку сільських поселень. 

В разі збереження наявних тенденцій розвитку сільської економіки та 

земельних відносин, можна стверджувати, що існування сільських поселень буде 

відбуватися за моделлю розширення та поглиблення усталених тенденцій 

переважаючої комерціалізації сільськогосподарського виробництва, яке 

супроводжуватиметься поширенням та збільшенням питомої ваги великих 

господарських формувань, агрохолдингів з низьким рівнем екологічної 
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відповідальності до оброблюваних земель прилеглих сільських територій, та 

соціальної відповідальності до сільського населення безпосередньо не задіяного 

в їх діяльності. Тенденція до зростання продуктивності праці в цих 

господарствах, призведе до подальшого зменшення кількості зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві. Через неврегульовані земельні відносини 

та відсутність прозорого та ефективно функціонуючого ринку землі буде суттєво 

обмежений рівень інвестицій в сільську економіку, що сприятиме подальшій 

деградації і зниженню якості земельного фонду та сільської інфраструктури, 

адже горизонт планування економічної діяльності у переважній більшості 

власників сільськогосподарських підприємств буде вимірюватиметься лише 

кількома роками. Кумулятивним результатом цих тенденцій стане подальше 

значне зростання рівня безробіття в сільських поселеннях, а нестача інвестицій в 

реальний сектор призведе до подальшої стагнації соціальної сфери поселень та 

інститутів сільського розвитку. Центральні органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування продовжать відігравати незначну роль в підтримці 

базового функціонування сільських поселень, залишаючи за собою забезпечення 

шляхом реалізації галузевих програм лише мінімального набору соціальних 

послуг, видів державної підтримки та застосовуючи методи тарифного та/або 

нетарифного регулювання економічних процесів. За такою моделлю розвитку 

сільських поселень прискорюватиметься обезлюднення села, відбуватиметься 

подальше здрібнення поселенської мережі, звуження економічного базису 

сільських поселень і деградація всіх інших його потенціалів. 

Для подолання цих негативних тенденцій в існуючий моделі 

життєдіяльності сільських поселень, пропонується зміна парадигми та 

пріоритетів розвитку з хаотичного комерціалізованого розвитку на створення 

умов для розвитку сільських поселень та прилеглих територій, сільських, 

селищних громад, як рушійної сили розбудови суспільних відносин сільського 

розвитку, що передбачає розробку та впровадження локальних стратегій 

розвитку поселень на основі раціонального використання наявних місцевих 

ресурсів, формування конкурентоспроможного багатогалузевого сільського 

господарства, диверсифікованої сільської економіки, створення сприятливих 

агроландшафтів, за рахунок нарощування людського і соціального капіталів. 

Сприяти цьому повинно впровадження прозорого і ефективного ринку землі, 

який, з одного боку, відкриє шлях реальним довготривалим капітальним 

інвестиціям в сільську економіку, а з іншого стане дієвим додатковим джерелом 

доходів для місцевих громад через зростання орендних ставок на оброблювані 

землі, залучення в оборот реального капіталу, вилучення неефективних 

власників. Спостерігаючи за наявними тенденціями слід відмітити, що значна 

частина агрохолдингів та фермерів, не зацікавлені у знятті мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель. Неможливість купівлі-продажу суттєво знижує 

вартість землі та відповідно орендних платежів за неї. А селяни, які мають 

земельні паї, доволі часто навіть не можуть здати землю в оренду, тому що 

земельні ділянки їм були виділені не єдиним масивом. Враховуючи, що земля не 

є власністю агропідприємств та фермерів, вони не дбають про збереження її 

родючості, часто грубо порушують сівозміну і вимоги щодо ведення 

землеробства.  Очевидно, що у разі збереження мораторію на продаж 

сільгоспземель, з одного боку, відбуватиметься тіньовий їх продаж, корупція, 

пов’язана з виведенням сільгоспземель з державної власності, шляхом зміни 

цільового їх використання, незацікавленість у збережені родючості. З іншого 

боку, відбуватиметься подальша концентрація сільгоспземель у агрохолдингів, 

яким непотрібна велика кількість мешканців сільської місцевості. Крім того, 

займаючись переважно діяльність з вирощенням та експортом продукції 
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рослинництва та птахівництва, вони можуть користуватись робочою силою з 

відносно низькою кваліфікацією та рівнем зарплат, що в свою чергу підвищує 

прибутковість їх переважно експортоорієнтованої діяльності. Це призводитиме 

до подальшої деградації сільського розселення України, процесам обезлюднення 

сільських поселень. Отже потреба в знятті мораторію на продаж сільгоспземель, 

в першу чергу, пов’язана з інтересами селян-власників паїв та фермерів, які 

могли би займатись виробництвом продукції з більш високим рівнем доданої 

вартості. 

Важливим елементом моделі сталого розвитку сільської економіки та 

систем розселення повинен стати розвиток приватно-державного партнерства, 

що має за мету широке та глибоке залучення приватних сільськогосподарських 

підприємств до вирішення суспільно-економічних питань розвитку сільських 

поселень, в яких живуть робітники та члени їх родин, розбудови соціальної 

інфраструктури тощо. Адже сталий розвиток сільськогосподарського бізнесу 

можливий лише за якісного задоволення життєво-важливих питань існування 

сільських поселень. З іншого боку, реформа моделі системи управління 

розвитком сільських поселень, повинна бути спрямована на підвищення 

ініціативності та відповідальності територіальних громад сільських поселень, 

маючи за мету покращення доступності та диверсифікацію базових послуг і 

збільшення реальних доходів сільського населення, що в перспективі дозволить 

стабілізувати несприятливі демографічні тенденції в сільському розселенні. 

Успішне впровадження цієї моделі сталого розвитку сільських поселень також 

залежить від самих сільських жителів, які мають зрозуміти і ефективно 

використовувати свої наявні активи, дієво розвивати міжпоселенську 

кооперацію, працювати над налагодженням внутрішньопоселенської співпраці, 

розвивати мотивацію в односельців та культивувати ентузіазм до розвитку 

рідного сільського поселення. 

Особливої уваги потребує питання стратегії сталого розвитку сільських 

систем розселення України в частині адміністративно-територіального устрою. 

Села, розташовані поруч з великими населеними пунктами, як правило більш 

розвинуті, рівень добробуту місцевих жителів в них значно вищий, ніж у селах, 

які знаходяться на периферії. Ситуація, коли все ділове життя зосереджено 

переважно в обласних центрах, призводить до того, що сільські поселення, 

розташовані далеко від них, починають обезлюднювати та деградувати.  

Для подолання цієї деструктивної тенденції пропонується формування в 

кожній області щонайменше 5-7 центрів тяжіння, де мала більше розвиватися 

ділова активність. Такі центри ділової активності слід рівномірно розташовувати 

по території кожної області. Для забезпечення їх зростання та розвитку, 

формування тяжіння до них найближчих територій, необхідно відповідна 

бюджетна політика, активне фінансування транспортної,  телекомунікаційної та 

іншої інфраструктури, передача їм частини адміністративних та владних 

повноважень від обласних центрів та центральних органів влади. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

К.е.н., доцент Уткіна Ю.М. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Однією з найважливіших задач підприємства у сучасних економічних 

реаліях є досягнення конкурентоспроможності на ринку. Вона тісно пов’язана із 

забезпеченням ефективності виробництва, оновленням техніко-технологічної 
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бази підприємств і покращенням якості продукції. Загострення конкурентної 

боротьби на ринках поміж виробниками аналогічної продукції змушує їх шукати 

нові засоби впливу на рішення покупців. 

У загальному розумінні конкурентоспроможність на макрорівні 

відображає ступінь, за якого держава за справедливих умов вільного ринку 

виробляє товари та послуги, що задовольняють світовим вимогам та при цьому 

збільшує доходи своїх громадян. При змішенні акцентів на мікрорівень (окреме 

підприємство) сутність конкурентоспроможності дещо змінює свій зміст. На 

рівні окремого підприємства конкурентоспроможність визначає сукупність 

властивостей, які вирізняють задане підприємство з-поміж інших суб’єктів 

господарювання більш високим ступенем задоволення потреб споживачів своєю 

продукцією (послугами, роботами), ефективністю діяльності, наявністю 

можливостей та динамікою адаптації до умов ринкової кон’юнктури, здатністю 

до розвитку на основі розробки та реалізації конкурентних стратегій. 

Процес забезпечення конкурентоспроможності підприємства будується з 

урахуванням наступних аспектів: 

- виробничий – номенклатура й асортимент продукції, характер 

технологій, масштаби виробництва, забезпеченість основними видами ресурсів, 

якість ресурсів, гнучкість виробництва; 

- маркетинговий – дослідження та прогнозування ринку, система 

просування та збуту товарів, ціноутворення, рекламна діяльність, 

обслуговування споживача; 

- фінансовий – ступінь ліквідності, активність, доходність і 

платоспроможність підприємства, залежність від зовнішніх джерел 

фінансування, інвестування наявних коштів, загальний фінансовий стан 

підприємства; 

- інноваційний – здійснення науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт власними силами, використання запозичених 

результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, ступінь 

оновлюваності продукції та технологій, ступінь використання інформаційних 

технологій; 

- кадровий – кількісний та якісний склад персоналу, тип лідера, 

характер організаційних цінностей, комунікації та процедури; 

- управлінський – тип організаційної структури управління, її 

гнучкість та раціональність, стилі та методи управління, адаптаційні 

можливості. 

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є: 

- застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; 

- забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, 

управління; 

- застосування сучасних методів дослідження й розробок 

(програмно-цільове планування, теорія прийняття рішень тощо); 

- розгляд взаємозв'язків функцій управління будь-яким процесом на 

всіх стадіях життєвого циклу об'єкта; 

- формування системи заходів із забезпечення 

конкурентоспроможності різних об’єктів. 

Факторами конкурентоспроможності є ті чи інші причини (суттєві 

обставини), що частково впливають на рівень та характер 

конкурентоспроможності підприємства, або ж повністю визначають його. 

Узагальнено вони розподіляються на внутрішні та зовнішні. 

Фактори конкурентоспроможності організації поділяються на зовнішні, 

прояв яких в малій мірі залежить від організації, і внутрішні, майже цілком 
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визначаються керівництвом організації. 

Зовнішні фактори: 

- державна політика щодо експорту та імпорту; 

- рівень економічного розвитку країни; 

- державна економічна політика в країнах-експортерах і імпортерах 

товарів; 

- ефективність функціонування ринків капіталу та якість фінансових 

послуг; 

- рівень розвитку інфраструктури в країні; 

- розвиток науково-технологічного потенціалу; 

- наявність і рівень кваліфікації трудових ресурсів; 

- амортизаційна податкова та фінансово-кредитна політика, 

включаючи різні державні та міждержавні дотації і субсидії; 

- митна політика і пов'язані з нею імпортні мита, квоти: 

- система державного страхування; 

- участь у міжнародному поділі праці, розробці фінансування 

національних програм по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства; 

- державна система стандартизації і сертифікації продукції і систем 

її створення; 

- державний нагляд і контроль за дотриманням: обов'язкових вимог 

стандартів, правил обов'язкової сертифікації продукції і систем, метрологічний 

контроль; 

- правовий захист інтересів споживача; 

- основні характеристики ринку: його тип та ємність; наявність і 

можливості конкурентів; 

- діяльність громадських та недержавних інститутів. 

Внутрішні фактори: 

- виробнича і організаційна структура підприємства; 

- технології; 

- облік і регулювання виробничих процесів; 

- рівень кваліфікації персоналу; 

- якість менеджменту; 

- інформаційна та нормативно-методична база управління; 

- обладнання; 

- функціонування системи менеджменту якості; 

- рівень стратегічного управління; 

- масштаби застосування аутсорсингу; 

- розвиненість збутової (дилерської) мережі; 

- ступінь захищеності конфіденційної інформації (безпека системи 

інформаційного забезпечення); 

- масштаби застосування сучасних інформаційних технологій; 

- використання мережі Інтернет для продажу продукції; 

- орієнтація на економіку, засновану на використанні знань 

(економіка знань); 

- регулярність залучення інвестицій у розвиток виробництва; 

- розміри сформованої постійної і лояльної клієнтської бази; 

- масштаби використання досягнень НТП; 

- репутація (гудвіл) підприємства; 

- мотивація персоналу на підвищення якості товару; 

- найбільш суттєві стратегічні конкурентні переваги; 

- ефективна конкурентна стратегія; 

- своєчасність проведення реструктуризації (злиття, поглинання, 
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поділ); 

- вартість підприємства (бізнесу), що відображає його інвестиційну 

привабливість. 

Можливості безпосереднього впливу підприємства на фактори 

зовнішнього середовища досить обмежені, оскільки вони переважно діють 

об’єктивно по відношенню до підприємства. Реальні можливості забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства перебувають у сфері факторів 

внутрішнього середовища. Однак впливати на ці чинники можна з різним 

ступенем ефективності. Так, як правило, значних капіталовкладень і тривалого 

терміну окупності вимагають інноваційні зміни техніко-технологічних умов 

роботи. Однак слід зазначити, що при існуючому в світі високому рівні розвитку 

науково-технічного прогресу виробничий потенціал підприємств, який 

становить значну частину економічного потенціалу, практично визначається 

використовуваними у виробництві сучасними технологіями. 

В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність підприємств 

виступає беззаперечним підґрунтям формування конкурентоспроможної 

економіки країни. В основу забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства покладено ефективне використання його конкурентних переваг, 

що базуються на випуску конкурентоспроможної продукції, освоєнні 

інноваційної техніки та технологій, застосуванні новітніх форм і методів 

управління діяльністю суб’єктів господарювання. Наявні конкурентні переваги 

фактично окреслюють реалізовані можливості підприємства. Резерви 

підвищення ефективності його діяльності та здатності до ведення конкурентної 

боротьби визначаються потенціалом підприємства, який під впливом факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, а також тенденцій функціонування 

ринку втілюються саме у конкурентних перевагах. 
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Приватизацію у найзагальнішому вигляді можна визначити як процес 

відчуження майна, що знаходиться у власності держави, на користь громадян та 
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недержавних юридичних осіб. Тобто приватизація - це перехід від державної до 

різних форм недержавної власності. 

Приватизацію розглядають як один із засобів роздержавлення шляхом 

корпоратизації великих майнових комплексів та лібералізації відносин між 

державою і суб’єктами господарювання.  

Об’єктами приватизації виступають: 

 великі, середні та малі підприємства; 

 підприємства сфери торгівлі; 

  підприємства сфери послуг; 

 жилий фонд, житлові будинки, земля; 

 підприємства сільськогосподарської продукції.  

Після приватизації суб’єктами власності стають: приватна особа, 

працівник приватизованого підприємства, трудовий колектив, банки, холдинги, 

акціонерні товариства. 

Говорячи про потенційних учасників приватизації, слід зазначити, що у 

суспільстві постійно відбуваються зміни соціального настрою, виникають нові 

контрагенти у системі інтересів, постійно формується те середовище, де 

відбуватиметься приватизація. Слід мати на увазі, що вірно вибрана позиція 

учасників приватизації має дуже важливе значення і може справити суттєвий 

вплив на результат, до якого приведе її здійснення. В наш час можна говорити 

про те, що головними конкурентами у боротьбі за власність залишаються 

представники номенклатурної та підприємницької верхівки. Більшість населення 

ще не зовсім підготовлена до сприймання змін, що відбуваються, та до активної 

участі в цих перетвореннях. Тому проведення приватизації швидкими темпами 

може не привести до бажаних результатів, а лише погіршить ситуацію. 

Враховуючи специфіку реформування власності в Україні та перш за все 

перевагу неконкурентних форм її реалізації, а також відсутність очікуваних 

позитивних ефектів у розвитку економічної системи, треба більш активно 

запроваджувати конкурентні методи приватизації з метою пошуку ефективного 

власника та стратегічного інвестора, необхідна масштабна післяприватизаційна 

підтримка підприємства за допомогою відповідних ринкових структур із 

залученням банків, страхових і консалтингових фірм. 

Пріоритетним завданням подальшої приватизаційної політики є також 

забезпеченнясуспільної довіри до приватизаційних процесів. Це дозволить 

уникнути в подальшомунебезпеки поновлення дискусій щодо правомірності 

укладення приватизаційних угод, яківже завдали суттєвого негативного впливу 

на інвестиційний імідж України. З цією метою вполітиці щодо приватизації 

необхідно зробити акцент на: 

- відкритому й зрозумілому формулюванні стратегії приватизації в 

загальному контексті стратегії розвитку економіки України; 

- забезпеченні прозорості та аргументованості політичних рішень щодо 

приватизації ключових підприємств національної економіки; 

- відкритій системній протидії будь-яким способам тіньового відчуження 

об’єктів державної власності; 

- забезпеченні прозорості процесів приватизації та їх системного 

моніторингу. 

Отже, процес приватизації державного майна сприяв накопиченню 

об’єктів приватної власності, зробив незворотним ринкові перетворення. 

Водночас в Україні не сформувалася ефективна система відносин власності, яка 

забезпечила б оптимальне використання національного економічного потенціалу 

та сприяла б досягненню цілей і виконанню завдань соціально-економічного 

розвитку. 
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Знаходячись в складних соціально-економічних умовах та в умовах 

військового конфлікту Україна потребує сучасної моделі оборонного 

сектору, впровадження передових підходів до розбудови, управляння та 

забезпечення військових структур, залучення для цього професіонально 

підготовлених кадрів та методик, кращих зразків європейського та 

світового досвіду, в тому числі в галузі менеджменту. 

Оборонний менеджмент з історичної точки зору виник не так давно. 

Минуло не більше як півстоліття з часу, коли західні країни ввели поняття 

оборонного менеджменту у процес вирішення таких питань, як виділення 

фінансових, матеріальних чи людських ресурсів, вирішення стратегічних та 

оперативних проблем в рамках комплексного підходу або використання 

притаманних бізнесу інструментів для управління в оборонному секторі. 

Обумовлено це було кардинальними змінами в економічній, політичній, 

соціальній складовій розвитку західних країн, тісної кооперації та 

інтеграції як бізнес структур так і держаних інституцій. Для впровадження 

нових принципів забезпечення якісного функціонування всіх рівнів і 

підрозділів військових відомств, виникла необхідність пошуку нових форм 

управлінської діяльності. Одним з способів досягнення цього є 

застосування менеджерських функцій планування, організації, керівництва 

та контролю в тих сегментах діяльності оборонної структури, які можуть 

сприяти максимальній ефективності оперативної діяльності збройних сил. 

Проблеми, що потребують менеджерських рішень, однакові в усьому 

євроатлантичному просторі, незалежно від статусу кожної окремо взятої 

держави, чи це член Організації Північноатлантичного договору (НАТО), 

чи її партнер.  

На даний час, не існує чітко визначеного загальновизнаного поняття 

“оборонного менеджменту”. Воно лише охоплює ідею про те, що 

оборонним організаціям треба впроваджувати оборонну політику в 

практику і для цього треба розробляти належні та стійкі механізми 

планування, системи забезпечення й інфраструктуру. 

 Модернізація оборонного сектора є іншим найважливішим завданням, 

з яким уряди євроатлантичного співтовариства стикаються протягом 

щонайменше десятиліття. Деякі країни зосереджуються на трансформації 

своїх збройних сил, щоб більш ефективно реагувати на нові без пекові 

виклики 21-го століття, а інші проводять більш амбітну перебудову всієї 

сфери оборони з метою створення нових оборонних інститутів. Ці держави 

мають стратегічні очікування від реформи сектора безпеки і оборони, 

розглядаючи їх як чинник сприяння в процесі інтеграції до 

євроатлантичного співтовариства та зміцнення безпеки і процвітання свого 

народу[2]. 
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Досягнення цих стратегічних цілей вимагає більш ефективного 

розподілу та використання державних ресурсів, а також більш дієвого 

результату урядових програм, насамперед, оборонних. В сучасних умовах, 

у більшості розвинутих країн публічна адміністрація заміняє свою досить 

негнучку і бюрократичну форму роботи від імені суспільства на більш 

гнучкий і підзвітний менеджмент публічного сектору.  

Оборонний менеджмент, як інституційний процес, знаходиться між 

формуванням оборонної політики та фактичним командуванням збройними 

силами (управлінням військами). Він має охоплювати такі сфери 

діяльності, як менеджмент оборонних ресурсів, кадровий менеджмент, 

менеджмент закупівель. 

Протягом часу в різних країнах системи менеджменту були 

впроваджені і випробувані на предмет їх відповідності з точки зору 

планування, економічності та контрольованості. Системи, розроблені 

спеціально для публічного сектора або запозичені з ділової практики, такі 

як Система Планування, Програмування та Бюджетування (СППБ), 

Система Менеджменту Діяльності (СМД) або Тотальний Менеджмент 

Якості (ТМЯ), мають історію успіхів і невдач, які заслуговують критичної 

оцінки у книзі про оборонний менеджмент [2].  

Доцільно відрізняти стратегічний та оперативний оборонний 

менеджмент.  

Стратегічний оборонний менеджмент є середовищем, де вирішуються 

стратегічні проблеми і аналізуються, формуються та реалізуються 

стратегічні рішення. 

Оперативний менеджмент займається проблемами оборонної 

діяльності, як на рівні видів збройних сил, так і на загальному рівні також. 

Наприклад, це стосується персоналу або логістики.  

 Звичайно існує і оборонний менеджмент, що вирішує повсякденні 

проблеми на поточному рівні у будь-якій команді або підрозділі 

оборонного відомства. Оборонний менеджмент, чи то орієнтований на 

загальну ефективність, чи більш орієнтований на вирішення конкретних 

проблем, вимагає певних умов, пов’язаних з існуючими рамками для 

систем прийняття та виконання рішень. Серед цих умов можна назвати 

контроль, підзвітність, відкритість, законність, мораль і т.ін.  

В нашій країні вже не виникає сумніву, що сучасних умовах розвитку 

суспільства виникає потреба щодо розподілу функцій між цивільним і 

військовим керівництвом та їх підлеглими. Роботу в цьому напрямку 

започатковано, реформування оборонного сектору держави набирає 

обертів, напрацьована та прийнята нова воєнна доктрина та стратегія 

розвитку військового та безпекового сектору з урахуванням кращих 

світових стандартів. Модернізація оборонного сектору держави передбачає 

невідкладне проведення реформ усіх складових життєдіяльності 

суспільства та держави – політичної, адміністративної, судової, податкової, 

земельної, місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я, сектору 

безпеки. Вони можуть бути реалізовані тільки консолідованими зусиллями 

державних інститутів України.  

Ключова роль у консолідації дій влади, спрямованих на виконання 

стратегії, належить Президенту України як Главі держави, Верховному 

Головнокомандувачу Збройних Сил та Голові Ради національної безпеки і 

оборони України. Забезпечення виконання стратегії відповідно до чинного 

законодавства покладене на Кабінет Міністрів України, який, зокрема, має 

щорічно затверджувати плай заходів, спрямованих на її виконання [1]. 
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Реалізація цілей,  потребує ефективного централізованого управління на 

основі системного підходу.  

Література: 1. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
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 На сьогоднішній день. В Україні активно відбуваються процеси 

децентралізації влади, в зв’язку з чим актуальною стала проблема недостатності 

фінансових ресурсів на рівні органів місцевого самоврядування. Економічна са-

мостійність регіонів не лише дає змогу місцевим органам влади розвивати 

ініціативу, а й покладає на них частину відповідальності за реалізацію еконо-

мічної політики держави. За таких умов на муніципальні бюджети покладається 

завдання, щодо забезпечення безперервного функціонування всіх важливих 

інфраструктурних місцевих установ та створенням додаткових умов для їх 

розвитку. Недостатність бюджетного фінансування активізує проблему 

залучення додаткових ресурсів з альтернативних джерел, можливість 

застосування яких є на ринку цінних паперів за рахунок випуску облігацій 

місцевих муніципальних позик. [1, с. 117]. 

Практика розвинутих країн світу свідчить, що підвищення ролі місцевого 

самоврядування сприятиме досягненню необхідних цілей соціально-

економічного розвитку, як територіальної громади так і країни в цілому [2, с. 

37]. 

Муніципальні запозичення є важливим джерелом фінансового забезпечення 

розвитку місцевого самоврядування і є потужним фінансовим інструментом, 

який сприяє ефективному вирішенню довготермінових питань щодо 

фінансування бюджетних видатків. Після фінансової кризи та цілого ряду 

дефолтів ринок корпоративного боргу в Україні майже зник. Сьогодні емісії 

корпоративних облігацій, крім тих, що пов’язані з будівництвом, практично 

відсутні. Класичних корпоративних облігацій на ринку практично не існує. 

Причиною такої ситуації є криза довіри з боку інвесторів до такого інструменту, 

як незабезпечена корпоративна облігація, що породжує значні ризики.[3] 

У 2014 р. державним регулятором ринку цінних паперів зареєстровано 

тільки один випуск облігацій місцевих позик Київської міської ради в розмірі 2,4 

млрд. грн. Проте, обсяг торгів облігаціями місцевих позик упродовж 2016 р. 

становив 2,97 млрд. грн., що на 22,22% перевищує показник 2015 р. Слід 

зазначити, що найбільший обсяг торгів на ринку цінних паперів облігаціями 

місцевих позик зафіксовано у жовтні 2016 р. – 1,94 млрд. грн. У загальній 

структурі торгів на ринку цінних паперів у 2016 р. частка обсягу торгів 

облігаціями місцевих позик збільшилася з 0,11% у 2015 р. до 0,14% у 2016 р. 

Частка обсягу торгів облігаціями місцевих позик на біржовому ринку становила 
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0,00%. Загальний обсяг здійснених випусків облігацій місцевих позик за період 

2003-2016 рр. склав 10184,93 млн. грн. [4]. 

На сьогоднішній день, муніципальні облігації залишаються низько 

ліквідними фінансовими інструментами. Про це свідчить найнижча частка 

укладених контрактів за даними цінними паперами на організованому ринку 

порівняно з іншими фінансовими інструментами. Така ситуація пояснюється 

нездатність місцевих бюджетів конкурувати з державою, яка "відтягує" на себе 

левову частку ліквідності на внутрішньому ринку запозичень, а також 

недостатніми можливостями органів місцевого самоврядування розрахуватися за 

попередніми облігаційним випусками [4, с. 109]. Крім того, існує проблема 

переважання короткострокових облігацій в обсягах емісій та нераціональне 

використання запозичень. Так, муніципальні облігації терміном від 1 до 3 років 

складають майже 70% від загальної кількості облігацій. Найбільш привабливими 

є випуски на суму 30-100 млн. грн., проте такі суми є надто великими для 

місцевих громад з погляду їх швидкого освоєння та безпроблемного погашення. 

Відсутність на ринку облігацій терміном дії понад 5 років не дає змоги залучити 

кошти під реалізацію довгострокових інвестиційно-інноваційних проектів, які 

здатні створити суттєвий мультиплікаційний ефект і забезпечити розширене 

відтворення виробництва, зростання доходів домогосподарств, збільшення 

бюджетних надходжень усіх рівнів. 

Слід відмітити, що в Україні практично відсутні облігації, забезпечені 

відокремленими активами. Натомість світовий ринок цих інструментів сягає 10 

трлн. євро в еквіваленті. Саме вони мають стати основою відновлення ринку 

облігацій України в цілому. Випуск облігацій, забезпечених відокремленими 

активами, ініціюють місцеві органи влади самостійно або через надання 

повноважень комунальному підприємству. В якості забезпечення за облігаціями 

надаються майбутні надходження від експлуатації інфраструктурного об’єкту 

(збори, тарифи, оренда, плата за паркування, вхідні квитки тощо). Емітент  

отримує кошти від розміщення облігацій інвесторам у повному обсязі. У 

проспекті емісії може бути передбачено цільове спрямування залучень від 

розміщення облігацій на фінансування об’єкту інфраструктури (оснащення 

паркомісць, благоустрій, капітальний ремонт тощо). Право власності 

муніципалітетів на об’єкт інфраструктури нікому не передається та не 

обтяжується заставою. Комунальне підприємство або інший оператор продовжує 

експлуатацію об’єкту, але надходження акумулюються на спеціальному 

рахунку, з якого оплачуються його послуги та здійснюються виплати за 

облігаціями. Такі надходження є єдиним джерелом виплат за облігаціями. 

Причому місцеві органи влади мають надати гарантії щодо певного рівня 

надходжень протягом обігу облігацій (рівня плати за паркування та тарифів, цін 

на квитки, вартості оренди тощо) [3]. 

Також існує багато проблем щодо процесу організації даного ринку, 

таких як обмежений доступ інвесторів до інформації про діяльність емітентів 

муніципальних облігацій. Відсутність інформації щодо фінансового стану та 

результатів діяльності емітентів даних цінних паперів, а також поточного 

соціально-економічного становища міста, району, регіону та України; 

відсутність розвиненої інфраструктури фондового ринку, що не дозволяє всім 

зацікавленим сторонам брати участь у формуванні попиту на муніципальних 

облігацій через різні фонди, низький рівень муніципального фінансового 

менеджменту, відсутність досвіду управління проектами розміщення облігацій 

місцевих позик, труднощі оцінки ризикованості місцевих інвестиційних проектів 

та ін. [5]. 
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Таким чином, з метою активізації ринку муніципальних облігацій в 

Україні в умовах євроінтеграції необхідно:  

1. Підвищити рівень муніципального фінансового менеджменту. В зв'язку 

з проведенням реформи децентралізації переважна більшість посадових осіб 

обирається вперше, що свідчить про відсутність у них відповідного досвіду у 

сфері фінансового менеджменту. Слід організувати курс навчання щодо 

організації процесу випуску, обігу та погашення муніципальних облігацій.  

2. Удосконалити законодавче регулювання ринку муніципальних 

запозичень, через визначення законодавчих гарантій отримання доходів, 

необхідних для погашення та обслуговування боргів, шляхом чіткого 

визначення повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

обслуговування боргу. 

3. Зменшити рівень ризикованості інвестиційних проектів, під які 

залучатимуться муніципальні облігації, за рахунок: проведення незалежною 

компанією аудиту фінансового стану міста; проведення міськими радами 

конкурсу програм-проектів з метою відбору найкращих проектів; вибір 

вигіднішої форми погашення цінних паперів – викуп за рахунок коштів, що 

надходять до бюджету розвитку міста чи перевипуск цінних паперів.  
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На сьогоднішній день економіка країни переживає не найкращі часи, і 

тому кожна організація намагається якомога краще управляти бізнес-процесами, 

удосконалювати систему економічної безпеки, аналізуючи при цьому зовнішні і 

внутрішні фактори для того, щоб випереджувати своїх конкурентів, мінімізуючи 

власні затрати. Зазвичай організації мінімізують свої затрати за допомогою 

кадрового персоналу, скорочуючи його чи застосовуючи різноманітні форми 

зайнятості, найактуальнішою з яких є аутсорсинг. Аутсорсинг персоналу – це 

одна з форм зайнятості; тимчасове працевлаштування, яке завдяки своїй 

універсальності приваблює багатьох підприємців і роботодавців. 

https://finpost.com.ua/news/2750
http://www.ssmsc.gov.ua/user_files/content%20/58/1499943860.pdf
http://www.ssmsc.gov.ua/user_files/content%20/58/1499943860.pdf
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Підтвердженням цього є укладання договору на тимчасове виконання певних 

функцій і завдань. 

Сутність такого тимчасового працевлаштування полягає в тому, що 

фірма-аутсорсинг сама займається підбором високваліфікованих працівників і 

несе відповідальність за достовірне і своєчасне виконання завдань.  

Основними послугами аутсорсингу є: ведення бухгалтерського обліку; 

клінінгові послуги; організація харчування працівників; проведення курсів підвищення 

кваліфікації; обслуговування та ремонт; IT послуги. 

 

Таблиця – Переваги і недоліки аутсорсингу 
ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

Концентрація і орієнтація на основні завдання 

і цілі підприємства 

вартість аутсорсингу досить часто може бути 

вища за вартість ведення обліку внутрішніми 

працівниками; 

Забезпечення необхідними ресурсами Загроза банкрутства аутсорсингової компанії, 
що призведе до пошуку нової. 

Гнучкість масштабів бізнесу. При збільшенні 

(скороченні) масштабів бізнесу підприємству 

необхідно буде наймати (скорочувати) 

працівників, нести витрати на їхнє навчання, 

обладнання робочого місця, платити додаткові 

податки, компенсації тощо, що потребує часу 

та додаткових витрат і може призвести до 

зниження мобільності бізнесу і зростанню 

витрат. Для аутсорсингової компанії 

збільшення або скорочення масштабів вашого 

бізнесу буде супроводжуватися лише 
переглядом вартості послуг, які передані на 

аутсорсинг. 

Загроза невиконання конфіденційності. 

Аутсорсингова фірма гарантує, що витік 

інформації про замовника неможливий, але 

виконання цього пункту не може 

гарантуватися стовідсотково. В 

аутсорсинговій фірмі діє положення про 

комерційну таємницю клієнта, порушення якої 

несе збитки перш за все безпосередньо самій 

аутсорсинговій компанії. Передача інформації 

про діяльність клієнта виконується тільки 

згідно з поточним законодавством. 

Своєчасність виконання роботи  

Мінімізація затрат на утримання персоналу.  

Надійність і стабільність.   

З вищенаведеного можна сказати, що аутсорсинг персоналу є дуже 

актуальною послугою для багатьох підприємств, оскільки включає в себе 

управління персоналом, ведення документів, питання діловодства, клінінгові 

послуги тощо.  

 

СЕКЦІЯ 3 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗЕЛЕНА 

ЕКОНОМІКА 
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КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

асистент Баржина А.В. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
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Останнім часом посилюється тенденція формування нової 

загальнолюдської потреби - потреби в екологічній безпеці. Ця потреба 

відноситься до базисних і безпосередньо пов'язана з виживанням людства. 

З одного боку, система прагне зберегти свою сутність і самоідентичність, 

а з іншого - прагне до розвитку, при якому неминучі якісні зміни. Саме зміна 

якості системи як її інтегральної цілісної характеристики свідчить про 

реалізацію і результати процесу розвитку. Диференціальною приватною 
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характеристикою (властивістю) системи може служити таке поняття, як 

небезпека, яка визначає можливість часткової або повної втрати властивостей 

системи, а також можливість втрати вищого рівня якості даної системи. Дана 

властивість системи пов'язана із здійсненням процесів самозбереження. В 

реальних умовах завжди присутні причини і фактори, в тому числі і 

стохастичною природи, які створюють небезпеку для системи. Тому можна 

говорити лише про ту чи іншу міру небезпеки, тоді як абсолютна відсутність 

небезпеки є практично недосяжною. У такому трактуванні безпека - це міра 

небезпеки, що визначає інтервал кількісних змін, в рамках якого зберігаються 

основні властивості системи і спрямованість її прогресивного розвитку. 

На рівні системного підходу поняття «небезпека» («безпека») можна 

розкрити з залученням поняття відхилення Δ поточного стану системи від її 

цільового «нормального» стану. 

З точки зору синергетики в умовах нестабільності система проходить ряд 

кризових станів з посиленням нерівноважності і наближається до точки 

біфуркації, в якій відбувається вибір напрямку зміни якості системи або 

домінуючого аттрактора. В районі точки біфуркації йде боротьба між 

організаційними і дезорганізаційними процесами, система потрапляє в зони 

тяжіння того чи іншого аттрактора, а за точкою біфуркації реалізується лінія 

розвитку «аттрактора-переможця». Аттрактору відповідають відповідна 

структура і сталий режим функціонування, їх можна також розглядати як 

потенційні стани стійкої динамічної рівноваги системи, які відповідають її 

внутрішнім тенденціям розвитку або деградації. 

Глобальний економічний розвиток супроводжується незбалансованою 

експлуатацією природних ресурсів. Наслідки такої економічної діяльності 

негативно впливають на навколишнє природне середовище і це призводить до 

виснаження ресурсного потенціалу, погіршення якості навколишнього 

середовища і збільшення витрат на відновлення природної рівноваги. 

Для країн, орієнтованих на стале економічне зростання, збереження 

навколишнього природного середовища є головним аспектом стратегії їх 

прогресу, оскільки досягнення стану екологозбалансованого розвитку, по суті, 

ототожнює якість життя і добробуту при зменшенні екологічного навантаження. 

Тому питання про розбіжність між економічним зростанням і 

зменшенням тиску на навколишнє середовище останнім часом стає дуже 

актуальним. Цей феномен отримав назву декаплінг («decoupling»), визначаючи 

момент розмежування, роз’єднання, розділення, розрив їхнього (економічного 

зростання і зменшення тиску на довкілля) зв’язку. 

За визначенням Організації Економічного Співробітництва та Розвитку, 

декаплінг — це розмежування між економічним зростанням і тиском на 

довкілля, яке відбувається тоді, коли темпи росту екологічного тиску менші, ніж 

його економічна рушійна сила, наприклад, валовий внутрішній продукт (ВВП) 

за певний період часу. Таке розділення (роз’єднання) може бути абсолютне та 

відносне. Абсолютне ро з’єд нання відбувається, коли екологічний складник 

розвитку постійний або зменшується з одночасним зростанням економічного 

складника. Відносне — коли існує тенденція до збільшення екологічного 

складника, але вона слабша за економічне зростання. 

Отже, декаплінг відображає здатність економіки країни до нарощення 

економічної могутності, що не супроводжується посиленням тиску на довкілля. 

Для того щоб виявити декаплінг, необхідно зафіксувати взаємозв’язок між 

показником економічних рушійних сил (найчастіше загальноприйнятим ВВП), 

який традиційно вважають виміром якості життя, та індикатором тиску на 

довкілля. Ідеться, таким чином, про визначення швидкості зростання 
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макроекономічних показників відносно кількості викидів забруднювачів, що 

відповідно може сигналізувати національним урядам про потребу зменшувати 

вплив на довкілля при створенні кожної додаткової одиниці матеріального 

добробуту громадян. Виділяють п’ять основних цілей стратегії декаплінгу: 

зменшення дії чинників забруднення, підвищення ефективності виробництва, 

підвищення ефективності споживання, зміна частки витрат на користь найменш 

ресурсоємних, покращення рівня якості життя. Якщо економіка країни здатна 

забезпечувати зростання ВВП без погіршення екологічних умов під час власного 

функціонування та розвитку, тоді фіксують явище декаплінгу. Однак чітке 

визначення того, у який спосіб або коли, або на який термін цього можна 

досягти, є предметом багатьох дискусій [2]. 

Для переходу до сталого розвитку на принципах «зеленої економіки» 

досягнення ефекту декаплінгу має стати першочерговим завданням. «Зелена 

економіка» (Green Economy) - економіка, яка передбачає підвищення добробуту 

людей і забезпечення соціальної справедливості, при істотному зниженні ризику 

для навколишнього середовища. Її пріоритетним напрямкам, за даними доповіді 

«До зеленої економіки: шляхи до сталого розвитку та викорінення бідності», є: 

сільське господарство, будівництво, енергопостачання, рибальство, лісове 

господарство, енергоефективність, туризм, транспорт, управління відходами, 

управління водними ресурсами. Базова мета «зеленої» економіки зводиться до 

підвищення енергоефективності. 

Українськими дослідниками І.М. Сотник та Л.А. Кулик [3] було 

проведено аналіз показників декаплінгу за факторами впливу на навколишнє 

середовище в регіонах України. Регіональний аналіз показників виявив такі 

тенденції. Позитивні значення (більше нуля) декаплінг-фактору були виявлені 

лише за окремими факторами впливу в деяких регіонах України. Наприклад, за 

фактором використання свіжої води позитивні значення були притаманні 

Волинській, Закарпатьській, Львівській областям. Тому з певним застереженням 

можна говорити, що в названих регіонах спостерігається відносне розмежування 

обсягів споживання свіжої води та економічного зростання.  

Таким чином, для забезпечення екологічної безпеки регіонів України в 

контексті економічного розвитку необхідно забезпечити позитивні значення 

декаплінг-фактору шляхом скорочення витрат ресурсів на одиницю 

економічного результату та зниження негативного впливу на довкілля. Ключову 

роль в цих процесах відіграють модернізація і поступова заміна основних 

фондів, впровадження інноваційних та ресурсозберігаючих технологій. 

Література 1. Философия экологической безопасности : (Опыт систем. 

подхода) / А. И. Муравых. - М. : Изд-во Рос. акад. гос. службы, 1997. - 178 с. 2. 

Данилишин Б.М. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним 
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України. – 2008. № 5. – С. 12-18. 3. Сотник І.М. Декаплінг-аналіз економічного 

зростання та впливу на довкілля в регіонах України / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // 
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Забезпечення високих темпів економічного зростання та сталого розвитку 

в країні потребує суттєвого нарощування обсягів виробництва. Однією з причин 
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відставання України по обсягам виробництва є його значна ресурсомісткість, 

високий рівень питомих витрат виробничих ресурсів: матеріальних, 

енергетичних, трудових тощо. Необхідність запровадження ресурсозберігаючої 

моделі розвитку потребує реалізації комплексу заходів, спрямованих на 

зниження питомої ваги споживання виробничих ресурсів. 

Проблема забезпечення ефективності вітчизняних підприємств має 

комплексний характер і відзначається низкою зовнішніх та внутрішних 

чинників. Ці чинники мають різновекторний вплив, тобто одні виступають у 

якості факторів стимулювання зростання ефективності підприємств, а інші – у 

якості факторів, що стримують цей процес. Перші фактори становлять 

потенційні можливості підприємств, резерви нарощування ефективності, а другі 

– ризики та загрози, які гальмують їх розвиток. Позитивний влив мають чинники 

науково-технічного прогресу, що стимулюють розвиток новітніх технологій. До 

зовнішніх чинників негативного впливу в українському бізнес-середовищі 

можна віднести складну макроекономічну кон’юнктуру, нестабільність 

економіко-правових відносин, обмеженість можливостей фінансування 

підприємств, розширення конкуренції за рахунок присутності на внутрішньому 

ринку іноземних виробників тощо. Внутрішніми факторами забезпечення 

зростання ефективності є наявність додаткових джерел розвитку, зокрема 

інноваційні. До внутрішніх негативних факторів відносяться зношеність 

основних фондів більшості виробничих підприємств в Україні, зростання 

кредиторської заборгованості підприємств, чималий податковий тиск, нестача 

оборотних коштів, застарілі технології тощо. 

Резерви підвищення ефективності функціонування підприємства – це 

можливості забезпечення належної дії факторів, що дають змогу раціональніше 

використовувати наявні ресурси та організаційно-інноваційний потенціал. 

Необхідність мобілізації внутрішніх ресурсів підприємств пов'язана як з 

недостатнім рівнем підтримки інноваційного розвитку з боку держави, так і з 

відсутностю сприятливого інвестиційного клімату для залучення додаткових 

фінансових ресурсів. 

Становлення ефективної системи управління ресурсозбереженням на 

підприємстві є сукупністю заходів, що забезпечують баланс між кінцевими 

результатами праці, характеризуються зростанням продуктивності, 

раціональним використанням ресурсів і їх економією – з одного боку і 

збільшенням об'єму реалізації продукції (робіт, послуг), – з іншого [5]. 

Ефективність підприємства є основою забезпечення його конкурентних 

позицій. Вона є тим відносним показником, який відображує як кінцевий 

результат (ефект), так і зусилля щодо досягнення економічних цілей. Важливим 

фактором забезпечення ефективності функціонування підприємства в сучасних 

умовах господарювання стає саме ресурсозберігаюча діяльність. 

Термін «ресурсозбереження» отримав наукового значення в середині 80-х 

років За цей час сформувалося два підходи до його трактування: 1) 

ресурсозбереження як діяльність, що спрямована на охорону навколишнього 

середовища, збереження природно-ресурсного потенціалу; 2) 

ресурсозбереження як раціональне використання усіх без винятку ресурсів [4, 

с.174-175]. 

Ресурсозбереження можна розглядати як метод господарювання, за якого 

раціональне використання усіх ресурсів фірми обов’язково супроводжується 

впровадженням ресурсозберігаючих технологій та прийняттям стосовно них 

ефективних управлінських рішень [3, c. 167]. Ресурсозбереження має на увазі 

комплексне використання всіх економічних ресурсів на кожному етапі 

виробництва (від розробки до реалізації продукції) слід враховувати, що їх 
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економія може бути забезпечена лише за умови вдосконалення техніки, 

технологій, організації праці і виробництва, що можливе лише при наявності 

відповідного рівня моральної і матеріальної зацікавленості як працівників так і 

менеджерів, підвищення їх відповідальності за результати своєї праці [5].  

Ресурсозбереження можна визначити як комплекс заходів на рівні 

особистості, підприємства та його структурних підрозділів, галузі, регіону та 

національної економіки, спрямованих на дбайливе, ощадне використання 

обмежених ресурсів з метою отримання від них найбільшого соціально-

економічного ефекту та забезпечення інноваційного розвитку. 

Ресурсозбереження є також комплексом заходів, спрямованих на 

економію виробничих ресурсів та забезпечення зв’язку між рівнем інноваційної 

активності підприємства і ефективністю впровадження ресурсозберігаючих 

технологій як засобу забезпечення конкурентоздатності продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках.  

В якому б ракурсі не розглядалося ресурсозбереження, воно потребує 

суспільної та державної підтримки. Ця проблема особливо актуалізується під 

впливом винесення світовим співтовариством проблем природокористування на 

порядок денний та становлення концепції сталого розвитку. 

У доповіді Римського клубу «Фактор чотири. Подвоєння багатства з 

половини ресурсів» саме ресурсозбереження визнано пріоритетним методом 

вирішення соціально-економічних та соціальних проблем [2]. На думку авторів 

доповіді, сучасна цивілізація вже досягла рівня розвитку, при якому зростання 

виробництва практично в усіх галузях господарювання здатне здійснюватися в 

умовах прогресуючої економіки без залучення додаткових ресурсів і енергії. 

Дефіцитарне з точки зору наявності необхідних для розвитку ресурсів 

середовище не має повноцінних можливостей для задоволення різноманітних 

людських потреб, у тому числі базових (вітальних). Тому дефіцитарне 

середовище є екстремальним, що вимагає включення додаткових адаптивних 

механізмів, до яких відноситься ресурсозбереження. Значний внесок у 

вирішення даної проблеми вносить Концепція сталого розвитку, що 

сформувалася на межі вичерпність колишньої моделі розвитку. Протиріччя між 

наростаючими потребами суспільства і порівняно обмеженими можливостями 

біосфери ставлять під загрозу майбутнє існування людини. На порядок денний 

ставляться питання про перехід до нового етапу цивілізаційного розвитку, 

заснованого на радикальній зміні цінностей і цілей сучасного суспільства, а 

також векторності та змістовності різних сфер людської діяльності. Одним з 

варіантів подальшого прогресу цивілізації є її сталий розвиток [1]. 

Світовий досвід економічного розвитку держав, подолання кризових 

явищ в економіці та їх реформування доводить, що забезпечення ефективності є 

взаємопов’язана діяльність на мікро (підприємства, галузі, регіони) та макро 

(держава, суспільство) рівнях. Лише зусиль підприємства недостатньо, для 

забезпечення виробничої ефективності. Саме тому забезпечення сталого 

розвитку окремого підприємства вимагає перегляду всієї системи менеджменту, 

застосування нових підходів та стандартів менеджменту в розвитку суспільного 

виробництва. 

Ефективне управління ресурсозбереженням передбачає наявність 

відповідного інструментарію: нормативно-правове, організаційне, інформаційне 

та методичне забезпечення даного процесу. До ресурсозбереження відносяться 

усі сфери діяльності підприємства, методи, процеси, комплекс організаційно-

технічних заходів, що мають щонайменший вплив на людину і природні 

системи. 
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У сучасних економічних умовах додаткової актуальності 

ресурсозбереженню надають: безперервне зростання споживання сировини і 

матеріалів у світі за останні роки і, як результат, зменшення запасів і підвищення 

цін на сировину і матеріали, вичерпність мінерально-сировинної бази, ресурсні 

кризи, зростання витрат на видобуток і використання енергії. 

Ресурсозбереження є одним із ключових напрямків в політиці управління 

сучасними підприємствами. Це багатофакторна економічна категорія та 

водночас комплексна програма методів збереження або економії ресурсів, що 

вбирає в собі усі процеси розвитку підприємств: виробничу діяльність з 

урахуванням технічних та технологічних можливостей, інвестиційно-

інноваційний розвиток, інтелектуально-кадровий потенціал, інформаційні 

технології нового покоління, логістичне обслуговування, розробку екологічних 

природоохоронних заходів та ефективну фінансову стратегію. 

Ресурсозбереження узагальнює заходи заощадження матеріальних та паливо-

енергетичних ресурсів, устаткування та приладдя, трудових ресурсів, 

логістичних та екологічних показників роботи та формує вектор 

конкурентоспроможних переваг як окремих підприємств, так і національної 

економіки, створюючи синергетичний ефект. 
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На даний час у різних напрямках будівництва безопалубочне бетонування 

набуває все більш широкого використання. Можливість використання такого 

метода бетонування способом мокрого торкретування – дуже актуальна 

проблема.  

Такий напрям бетонування в умовах будівельного майданчика може бути 

ефективним не тільки при укладанні монолітного залізобетону, а також при  

виготовленні залізобетонних виробів, безпосередньо в полігонних умовах. 

http://www.global-national.in.ua/issue-8-2015
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Перші роботи з використанням способу торкретування були виконані в 

США в Аллентауні ще в 1907 р. компанією «Cement-Gun». 

Відомий новоавстрійський метод побудови туннелей та інших підземних 

споруд по технології «NATM»: фірма «КУМАГАИ-ГУМИ» (Японія), фірма 

«ТУНСЕЙ»(Японія), БонНТУ(Україна), фірма «BEKAERT»(Бельгія). Норвегія – 

використовується дісперено-армований набризк-бетон, який наноситься 

«мокрим» способом. Відомі роботи по безопалубочному формуванню 

залізобетона В.В.Уткіна, В.Л.Уткіна,Л.В.Уткіна, Цалюка І.Г(RV), корпорації 

Gomaco (США). 

На підставі попередньо проведеного інформаційного пошуку, 

теоретичних і лабораторних випробуваннь було розроблено, виготовлено та 

апробовано в умовах дослідного полігону на підприємстві «Стальконструкция» 

(м. Харків),  новий комплект малогабаритного технологічного обладнання. 

При використанні даного комплекту, що складався з бетонозмішувача, 

пересувної компресорної установки, розчинобетононасоса та торкрет-сопла з 

кінцевим насадком, було виготовлено декілька залізобетонних циліндричних та 

сферичних оболонок способом мокрого торкретування. 

Іспити виготовлених оболонок показали, що облегшені конструкції, які 

мають приведену товщину на 40…50% меншу в порівнянні з типовими 

конструкціями, відповідають стандартам по міцності та жорсткості несучих 

елементів будинків та споруд із монолітного залізобетону. 

Результати використання технологічного обладнання в умовах дослідного 

полігону довели, що в порівнянні з традиційним обладнанням для 

безопалубочного бетонування, нове обладнання дозволяє: 

– готувати бетонні суміші рухливістю  П=4…10см із максимальним 

розміром заповнювача 10мм, фібробетонні та сухі будівельні суміші, будівельні 

розчинні при збільшеному коефіцієнті заповнення об’єму змішувачів до 

0,7…0,75; 

– з’єднати процеси перемішування компонентів суміші з активацією її 

складових; 

– на 15…20% скоротити час приготування будівельних сумішей; 

– транспортувати і виконувати торкрет-роботи на будівельних сумішах 

широкої  гами рухомостей (П=6…14см) при максимальному відскоку 3…5%; 

– знизити витрати потужності на 15…20%; 

– виконувати бетонні роботи в стиснених умовах як на будівельному 

майданчику, так і в середині будинків; 

– в 1,2…1,5рази збільшити шлях транспортування малорухомих сумішей; 

– організувати в умовах будівельного майданчика повністю 

механізований робочий цикл робіт при сумісництві усіх операцій у часі. 

Попередні дослідження дослідно-промислового технологічного 

комплекту з обладнанням для роботи на фібробетонних сумішах із синтетичною 

фіброю (розробка ХНУБА) показали, що продуктивність, в порівнянні з діючим 

обладнанням збільшилась на 15…20% ,енерговитрати зменшились на 20%. 

Проведені випробування технологічного комплекту обладнання при 

приготуванні та транспортуванні фібро бетонних сумішей з синетичними 

волокнами на підприємствах «Іскрасофт» м. Харків, і «Астор» м. Харків  сідчать 

про доцільність втілення комплектів, малогабаритного обладнання, що 

пропонуються, у будівництво. Економічний ефект від впровадження нового 

технологічного комплекту обладнання в умовах будівництва складає 265350 грн. 
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ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Канд.екон. наук., доцент Бочарова Н.А., студент Щепиліна А.К.  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Проблема забрудненого зовнішнього середовища, нераціонального 

використання природних ресурсів постала перед Україною дуже гостро. 

Найбільшу частку забруднювачів складають не окремі фізичні особи, а саме 

підприємства. Одним із основних інструментів боротьби підприємств з цією 

проблемою є корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – дотримання 

добровільно обраного організацією напряму ведення бізнесу, при якому вона не 

тільки відповідає за свою діяльність перед внутрішніми та зовнішніми 

стейкхолдерами, а й приносить користь суспільству, екології та економіці країни 

в цілому. Важливою складовою соціальної відповідальності є екологічна 

відповідальність, яка сьогодні є предметом розгляду не лише біологічних, 

геофізичних, але й економічних і соціальних наук. Під екологічною 

відповідальністю бізнесу розуміють дії, які приносять користь навколишньому 

середовищу (або зменшують негативний вплив бізнесу на навколишнє 

середовище), і виходять за рамки того, що компанії зобов'язані робити за 

законом. 

До основних елементів екологічної корпоративної відповідальності 

відносяться [1, с.36]: 

1. Запровадження корпоративної екологічної політики, що передбачає 

дотримання екологічного законодавства, відкриту екологічну політику, систему 

екологічних принципів та стандартів. 

2. Екологічний аудит, який допомагає визначити пріоритетні напрями 

екологічної політики організації; передбачає оцінювання впливу діяльності 

організації на навколишнє природне середовище. 

3. Залучення працівників до екологічних ініціатив, тобто організації 

виховують екологічну відповідальність працівників через аспекти екологічної 

етики (екологічну політику організації можна повноцінно реалізувати лише за 

умови залучення керівництва, співробітників та членів їхніх родин до 

розв'язання екологічних проблем). 

4. Екологічність постачальників, що передбачає використання екологічно 

безпечної сировини та матеріалів, виготовлених за природозбережними 

технологіями. 

5. Виробництво екологічно чистих товарів, шляхом використання для їх 

виготовлення екологічно чистих матеріалів, застосування інноваційних 

технологій переробки відходів, використання технологій замкнутих циклів 

тощо. 

Пропонується розроблений комплекс заходів під назвою «Зелений офіс». 

Завдяки якому очікується підвищення психологічного клімату в колективі, 

покращення здоров’я та самопочуття персоналу, в результаті чого зросте 

ефективність роботи.  

Впровадження енергозберігаючих, теплозберігаючих та водозберігаючих 

технологій дозволить скоротити значний обсяг витрат. 

Отже, було розглянуто комплекс заходів «Зелений офіс» та позитивні 

наслідки для підприємства, яке його запровадить. Було охарактеризовано такі 

напрями:  

1) впровадження екологічного менеджменту;  

2) впровадження енергозберігаючих технологій;  

3) економія електроенергії колективом;  
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4) впровадження теплозберігаючих технологій;  

5) раціональне використання ресурсів;  

6) впровадження водозберігаючих технологій;  

7) хімічна безпека;  

8) екологічна просвіта працівників.  

 

Таблиця 1 – Характеристика комплексу заходів «Зелений офіс» та 

позитивні наслідки для підприємства 
Напрямки 

впровадження 
Характеристика заходів 

Позитивні наслідки для 
підприємства 

Впровадження 
екологічного  

- Дотримання вимог природоохоронного законодавства і 
національних стандартів.  

- Охорона навколишнього 
середовища.  

менеджменту 

- План заходів, спрямованих на поліпшення екологічних 
характеристик компанії.  
- Вибір постачальників з врахуванням дотримання ними 
природоохоронного законодавства. 

- Екологічно чиста 
продукція. 
- Імідж екологічно 
відповідальної компанії. 

Впровадження 
енергозберігаючих 

технологій 

- Встановлення світлодіодів, систем автоматичного 
контролю освітлення, датчиків руху, фотореле, реле з 
таймером, вимикачі з затримкою часу і т.д.  

- Економія електроенергії до 
40%.  
- Окупність 1-4 роки. 
- Імідж екологічно 
відповідальної компанії. 

Економія  
електроенергії 

колективом 

- Вимкнення освітлення, де воно в даний момент не 
використовується.  
- Своєчасне очищення від пилу плафонів і ламп.  
- Максимальне використання природного освітлення.  
- Налаштування комп'ютера на підтримку режиму 

очікування.  
- Після робочого дня, вимкнення оргтехніки та інших 
електроприладів.  
- Проведення енергоаудиту.  

- Зниження витрат на 
електроенергію до 30-40%.  
- Окупність 2-3 роки.  
- Імідж екологічно 
відповідальної компанії. 

Впровадження 
теплозберігаючих 

технологій 

- Обладнання радіаторів терморегуляторами.  
- Установка тепловідбивачів за опалювальними 
приладами. 

- Утеплення приміщень, замінивши вікна сучасними 
склопакетами.  
- Установка приладів обліку споживання тепла. 

- Зниження витрат на 
опалення до 30%.  
- Окупність 1-2 роки.  

Раціональне 
використання 

ресурсів 

- Використання офісного і туалетного паперу із вторинної 
сировини.  

- Ведення в офісі роздільного збору відходів.  
- При виборі оргтехніки та інших електроприладів, 
орієнтація на екологічний рейтинг виробників 
електроніки.  
- Відмова від застосування одноразових пластикових 
товарів.  

- Раціональне управління 
відходами та ресурсами.  

Впровадження 
водозберігаючих 

технологій 

- Оснащення кранів аераторами. 
- Перехід на сенсорні змішувачі або ричагові крани.  
- Використання посудомийної машини.  
- Оснащення унітазів бачками з двома режимами змиву. 

- Зниження витрат на воду 
до 40%  
- Окупність 1-2 роки  

Хімічна безпека 

- Використання безпечних засобів побутової хімії.  
- Відмова від використання полівінілхлориду (ПВХ). 

- Підвищення захисту 
навколишнього середовища і 

підвищення якості 
продукції.  
- Запобігання захворювань 
робітників. 

Екологічна просвіта 
працівників 

- Ознайомлення з екологічною політикою, планом 
екологічних заходів.  

- Тренінги персоналу по енергозбереженню. 
- Розміщення інформаційних плакатів про економію 
паперу поруч з оргтехнікою, невеликі "нагадувалки" 
вимикати настільну лампу і монітор.  

- Турбота про охорону праці 
на         робочому місці.  

- Економія ресурсів 
компанії.  
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Ефект від впровадження цих заходів можна умовно поділити за чотирма 

напрямками (економічним, науково-технічним, соціальним та екологічним). 

Економічний ефект: підвищення прибутку за рахунок застосування ефективних 

технологій та зменшення витрат. Науково-технічний: збільшення питомої ваги 

нових прогресивних технологій. Соціальний: покращення умов праці для 

співробітників; підвищення рівня престижності організації для стейкхолдерів та 

потенційних робітників. 

Екологічний ефект полягає в таких перевагах: покращення санітарно-

гігієнічних норм для співробітників; економія паливно-енергетичних ресурсів; 

зниження водоспоживання та теплоспоживання офісу, споживання паперу; 

контроль над ресурсами; підвищення якості води та повітря в офісі; зниження 

забрудненості і шуму в офісі. 

Література: 1. Грішнова О.А. Екологічний вектор соціальної 

відповідальності / О.А. Грішнова, В.П. Думанська // Економіка і управління. – 

2011. – No 3. – С. 32–38. 

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

к.е.н., доц. Борисюк О. В. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Уперше термін «зелена економіка» використала група провідних вчених: 

Д. Піарс, А. Маркандіа, Є. Барбієр у звіті Уряду Великобританії «Концепція 

зеленої економіки» (1989 р.). У дослідженнях міжнародної організації ЮНЕП 

зазначається, що концепція «зеленої економіки» «...може вирішити поточні 

завдання та надати можливості для стратегії економічного розвитку всіх 

народів». Експерти ООН з охорони навколишнього середовища розглядають 

«зелену економіку» як таку, що сприяє «...поліпшенню добробуту людей та 

соціальній рівності, значно зменшуючи екологічні ризики й екологічні 

дефіцити». Вчені Данії визначають «зелену економіку» як процес трансформації, 

що нівелює диспропорції та дисфункції сучасної економіки, і результатом якого 

є добробут людства та справедливий доступ до ресурсів для кожного члена 

суспільства в умовах екологічної та економічної цілісності [2, с. 53].  

Разом із тим, час неспішного переходу до «зеленої» економіки пройшов 

сьогодні у відповідь на наслідки кризи і необхідністю пом'якшення кліматичних 

змін, що потребує  швидкого переходу до "зеленої" економіки.  В сучасних 

умовах саме така економіка здатна забезпечити синергізм між трьома основними 

рівнями розвитку-економічним зростанням, соціальним благополуччям і 

охороною навколишнього середовища і здоров'я людей. Наслідком має стати 

відновлення постраждалої від кризи економіки, створення нових продуктивних 

робочих місць, зменшення крайніх форм бідності, зведення до мінімуму 

залежності від вуглецю і запобігання подальшого руйнування екосистем. 

Оновлений курс «зеленого» розвитку - це універсальний курс, але він може 

мати специфічні риси, що враховують конкретні відмінності в природних, 

людських і економічних ресурсах країн. В цілому зусилля розвинених країн 

можуть бути спрямовані в першу чергу на землекористування і урбаністичну 

політику та будівництво екорегіонів, на підвищення енергоефективності 

будівель, на інвестиції в стійкі транспортні засоби й    поновлювані джерела 

енергії. 

Країни, що розвиваються, перш за все, повинні інвестувати в 

сільськогосподарське виробництво, в зміцнення систем управління водними 
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ресурсами і в санітарію, так як ці інвестиції мають велике соціальне значення, в 

поширення і застосування автономних енергетичних установок.  Але є і загальні 

тенденції економічного розвитку без шкоди для навколишнього середовища: це 

переобладнання будівель, відновлювальна енергія, чистий транспорт, 

забезпечення потреб у чистій воді, будівництво нової промислової та 

інформаційної інфраструктури.   

Оскільки успішний перехід до моделі «зеленої» економіки в кінцевому 

підсумку залежить від технологічних нововведень, то саме у приватних фірм і 

корпорацій є остаточні технічні рішення щодо «зеленого» виробництва, 

екоеффективності й економічного зростання.  Багато фірм прагнуть 

скористатися посиленням попиту споживачів на товари поліпшеного екологічної 

якості. Для фінансування проектів «зеленої» економіки буде потрібна державна 

допомога: податкові стимули, посилення технічних регламентів, кредити на 

науково-дослідні роботи, демонстраційні проекти, а також «озеленення» 

державної інфраструктури.  Це послужить каталізатором для безпрецедентної 

глобальної «зеленого» курсу, що направляє в цей сектор капітали, технології і 

робочу силу [1, с. 42]. 

Розуміння тісного взаємозв'язку між екологією, економікою і соціальними 

проблемами поступово стає загальним: не викликає сумнівів, що зайнятість, 

зарплати, заощадження та інвестиції повинні рости, а забруднення, відходи та 

безробіття - скорочуватися.  Для подолання нинішньої кризи у світовій 

економіці вчені рекомендують урядам провідних країн вжити невідкладних та 

ефективних заходів щодо стимулювання інвестицій в інноваційні екотехнології 

та продукти, повернувши рясні потоки грошей в реальну економіку замість 

надування бульбашок на фондових біржах. 

Більшість країн світу останнім часом вже активізувало свою екологічну 

політику з метою переходу від традиційної моделі, в якій охорона 

навколишнього середовища вважається навантаженням на економіку, до моделі, 

в якій екологія визнана двигуном розвитку, тобто  до "зеленої" економіки [3, с. 

77]. 

Так, в Мексиці планується будівництво енергоефективних будівель, 

передбачено скорочення викидів вуглецю вдвічі до 2050 р, вводиться програма 

сприяння домогосподарствам із заміни старих побутових приладів на нові 

моделі з більш високою енергоефективністю.   

США передбачають скорочення шкідливих викидів на 80% до 2050 р, за 

допомогою сонячних установок буде проводитися 65% енергії, 

використовуваною країною і 35% - тепла.   

На наш погляд, саме стримане комплексне «зелене» зростання, засноване 

на екологічно чистих технологіях, на органічному сільському господарстві, на 

ефективній енергетиці і водоспоживання, на наукомісткої трансформації міської 

інфраструктури, на утилізації відходів, екологічному транспорті і т.д., зможе 

стати  головним напрямком інноваційних перетворень, допоможе поліпшити 

індикатори розвиту країни і її регіонів, диверсифікує структуру виробництва, 

забезпечить необхідні робочі місця, в кінцевому підсумку зробить 

затребуваними ті ж цифрові технології, наприклад з віддаленого управління 

міською інфраструктурою і т.д.  Для цього в Україні склалася сприятлива 

ситуація: є політична воля (хоча поки лише декларована), є економічні 

передумови (попит на екологічно чисті товари і послуги зростає), в наявності 

соціокультурні імпульси (люди стають все більш прискіпливими до наявності 

екологічних благ). Для реалізації «зеленого» курсу потрібне підвищення якості 

державних інститутів (недостатньо вводити ті чи інші правила, необхідно 
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створювати умови для їх реалізації) та масова переорієнтація бюджетних потоків 

на розвиток ключових галузей. 
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ЕКОБЕЗПЕЧНИЙ РОЗВИТОК ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

к.е.н., доц. Буняк Н.М. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Сталий соціально-економічний розвиток України та її регіонів є 

можливим лише за умови забезпечення екологічної безпеки як важливої 

складової національної безпеки країни. Збереження високої енерго- та 

ресурсомісткості економіки України, а також подальше виснаження земельних, 

водних, мінерально-сировинних ресурсів суперечить принципам сталого 

розвитку та несе певну загрозу її подальшому розвитку.  

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває гармонізація 

взаємовідносин між суспільством і природою на основі переходу до 

екозбалансованих моделей виробництва та споживання, ліквідації залежності 

між соціально-економічним розвитком та деградацією навколишнього 

середовища, погіршенням екологічної ситуації в країні. 

Вирішення проблеми забезпечення екобезпечного розвитку є одним із 

важливих завдань, які стоять сьогодні перед суспільством. Наявність значних 

регіональних диспропорцій та загострення екологічних проблем, вимагають 

нових концептуальних підходів до обґрунтування шляхів забезпечення 

екологічної безпеки регіонів України. 

Загалом екологічну ситуацію, що склалась в Україні, можна 

охарактеризувати як кризову [2, с.152]. Незважаючи на в цілому негативну 

екологічну ситуацію в країні, Волинська область відноситься до небагатьох 

областей України, де екологічна криза не досягла критичної межі, а навколишнє 

середовища не зазнало суттєвого антропогенного впливу.  

Екологічні проблеми Волині схожі із загальнодержавними, але мають 

свою чітко виражену відмінність, яка обумовлена географічним розташуванням 

території, зокрема наявністю розвинутої гідрографічної мережі, значної 

кількості земель, що відносяться до водно-болотного фонду, а також зайнятих 

лісами та незначним рівнем розвитку промисловості.  

Для екологічного стану Волинської області характерним є поєднання 

відносно чистих природних ландшафтів та зон екологічного лиха. Протягом 

останніх кількох років у регіоні намітилась негативна тенденція до загострення 

ряду екологічних проблем. Основними з яких є: деградація земельних ресурсів, 

забруднення території радіонуклідами, забруднення атмосферного повітря, 

очищення стічних вод, утилізація промислових та побутових відходів, 
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збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, забезпечення 

лісовідновлення. 

Деградація земельних ресурсів у Волинській області відбувається під 

впливом процесів водної та вітрової ерозії, декальцинації, недотримання 

сільськогосподарськими підприємствами сівозміни та норм внесення органічних 

та мінеральних речовин, забруднення токсичними речовинами.  

Для області характерним є нераціональне використання земельного 

фонду, зокрема, зростання питомої ваги сільськогосподарських угідь, що 

використовуються для задоволення несільськогосподарських потреб; також 

спостерігається низька щільність забудови виробничих територій, більшість 

промислових та громадських будівель одноповерхові, це зумовлює необхідність 

перегляду проектної документації та запобігання цьому в майбутньому.  

У результаті аварії на ЧАЕС близько 500 тис. га території області зазнало 

радіоактивного забруднення, з них близько 36% – це сільськогосподарські 

угіддя. Ситуація ускладнюється тим, що склад ґрунтів зони ураження 

характеризується високим коефіцієнтом переходу радіонуклідів з ґрунту в 

рослини, що негативно впливає на здоров’я населення регіону. 

Основними джерелами забруднення водних ресурсів Волинської області є 

комунальні господарства. Більшість підприємств-водокористувачів не 

забезпечують ефективне очищення стічних вод через застарілість технології 

очищення, недостатню потужність каналізаційних очисних споруд; це 

призводить до скиду у водойми неочищених та недостатньо очищених стічних 

вод. Попри негативний стан справ у цій сфері, будівництво та реконструкція 

каналізаційних очисних споруд ведеться вкрай незадовільно, це пов’язано з 

відсутністю необхідних коштів.  

Основними забруднювачами атмосферного повітря в області є пересувні 

засоби, від яких в повітря у 2016 році надійшло 89% загального обсягу викидів. 

Серед стаціонарних джерел забруднення слід виокремити підприємства 

переробної промисловості, сільського, лісового та рибного господарства, 

добувної промисловості та розроблення кар’єрів. У 2016 році рівень 

забруднення атмосферного повітря м. Луцька був вищим середнього рівня 

забруднення атмосфери по Україні [1]. 

У наш час для Волинської області актуальним є питання знешкодження 

та утилізації небезпечних відходів, яких накопичено в регіоні понад 684 тис. т. 

Особливу небезпеку становлять токсичні відходи, яких на початок 2017 року 

утворилось 446,7 тис. т.  

В області також існує проблема пов’язана з утилізацією твердих 

побутових відходів, захоронення яких відбувається як на санкціонованих, так і 

несанкціонованих сміттєзвалищах і часто не відповідає санітарно-екологічним 

нормам. 

У Волинській області протягом останніх років значно загострилась 

проблема збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 

спостерігається зменшення площі водно-болотних угідь, знищення природних 

середовищ існування тварин та птахів, а також місць зростання рослин. 

Отже, екологічну ситуацію у Волинській області можна оцінити як 

відносно стабільну, за більшістю характеристик вона значно краща, ніж в інших 

більш розвинутих промислових регіонах України. Проте існують окремі 

проблеми, які потребують невідкладного вирішення з метою недопущення 

погіршення стану навколишнього природного середовища.  

На нашу думку, основними шляхами вирішення наявних у Волинській 

області екологічних проблем, які перешкоджають її збалансованому 

екобезпечному розвитку є формування екологічної культури у населення області 
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та залучення його до розв’язання екологічних проблем, розвиток органічного 

землеробства із застосуванням добрив на основі сапропелю, розширення 

об’єктів природно-заповідного фонду, проведення робіт щодо лісовідновлення 

та лісорозведення, запровадження інтегрованої системи поводження з 

побутовими відходами, рекультивація торфовищ, відновлення меліоративної 

мережі в північних районах області, проведення заходів щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок та 

озер області. 

Література: 1. Про стан навколишнього природного середовища у Волинській 

області за 2016 рік : регіональна доповідь [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Доповідь%20Волинська% 

202016.pdf   2. Череда І. С. Екологічна криза в Україні та шляхи її подолання / 

І. С. Череда // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 
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БАЗОВІ ПРИНЦИПИ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 

к.е.н., доцент Бутенко О. П., магістр Стрельченко Д. О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Час науково-технічного прогресу значно спрощує життя населення та 

нажаль, за зручність життя платить наша планета. Такі винаходи, як хімічні 

добрива, виробництво алюмінію, поліетилен, фреон, антибіотики, атомна 

енергетика, генетично модифіковані організми (ГМО) є одними з 

найнебезпечніших для природи. Наслідками екологічної кризи можуть стати: 

 порушення теплового балансу планети; 

 зміна ланок коло обігу речовин і енергії; 

 забруднення навколишнього середовища; 

 деградація компонентів природи; 

 формування антропогенних модифікацій ландшафтів [1]. 

У кінці ХХ сторіччя в обігу науковців з’явився термін «зелена» 

економіка, що означав роль економіки в екологічній політиці. Наука 

розвивається разом зі світом і зараз це модель, яка створює не тільки робочі 

місця і стимулює економічний прогрес, а й одночасно, знижує такі істотні 

ризики, як наслідки зміни клімату, зростання дефіциту водних ресурсів, тощо 

[2].  

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) дає доволі просте 

визначення цьому поняттю. «Зеленою» вони називають економіку, яка 

призводить до підвищення добробуту людей та зміцнення соціальної 

справедливості при одночасному істотному зниженні ризиків для 

навколишнього середовища та дефіциту екологічних ресурсів. На сьогоднішній 

день питання зеленої економіки актуалізувалося у світі, але для багатьох 

українців це поняття залишається новим [3].  

Мета «зеленої» економіки – формування дієвого середовища для 

економічного і соціального прогресу, що базується на мінімізації негативного 

впливу на довкілля та ефективному використанні природних ресурсів при 

збереженні гідного рівня життя населення. Ця мета реалізується через цілі 

нижчого порядку (підцілі), до яких відносяться такі:  

– захист, збереження, відтворення природних ресурсів і недопущення 

безповоротної втрати біорізноманіття шляхом мінімізації негативного 

антропогенного впливу на оточуюче середовище, збереження та відтворення 

https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Доповідь%20Волинська%25%20202016.pdf
https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Доповідь%20Волинська%25%20202016.pdf
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зелених насаджень, забезпечення цілісності екосистем, підвищення якості 

природних ресурсів тощо;  

– підвищення ресурсоефективності (збільшення продуктивності 

залучених у господарський обіг природних ресурсів і зменшення обсягу відходів 

завдяки впровадженню замкнутого циклу виробництва та максимально повній 

утилізації відходів), з переорієнтацією на переважне використання 

відновлювальних ресурсів;  

– економічний розвиток на основі структурних змін, що ведуть до 

підвищення ваги «зелених» секторів з відповідним скороченням «коричневих»;  

– забезпечення соціального прогресу в «зеленому» сегменті економіки 

через створення «зелених» робочих місць, зростання доходів населення, 

отриманих за рахунок зайнятості у «зеленому» секторі економіки, підвищення 

якості товарів та послуг за рахунок надходження на ринок «зеленої» продукції 

тощо [4]. 

У нашій країні існує всеукраїнська громадська організація «Жива 

планета», яка системно упроваджує заходи, спрямовані на пропагування моделі 

та упровадження інструментів «зеленої» економіки до системи управління на 

державному рівні. Пріоритетними напрямами її діяльності є такі: 

 «зелена» енергетика; 

 «зелена» продукція; 

 «зелений» транспорт; 

 «зелене» будівництво; 

 «зелені» купівлі; 

 «зелені» технології. 

Автори згодні з думкою, що «озеленення» економіки - це шлях до 

викорінення бідності. Між викоріненням бідності і раціональним управлінням 

природними ресурсами та екосистемами існує прямий взаємозв'язок, оскільки 

бідні верстви населення безпосередньо виграють від збільшення природного 

капіталу. Багато країн використовують різні інструменти «зеленої економіки» в 

своїй національній політиці і стратегії розвитку [2]. 

Реалізація напрямів «зеленої» економіки можлива у разі зростання ролі 

держави і міждержавних органів в економічному регулюванні, створенні умов 

для розвитку бізнесу на основі нових екологічних стандартів та технологій 

більш чистого виробництв, екологізації індустріальних галузей господарства. 

Наразі Україна знаходиться у ситуації ресурсної та енергетичної залежності та 

використовує застарілі екологічно шкідливі технології тому знаходиться в 

«коричневому» секторі економіки. Стратегічним пріоритетом держави повинен 

стати перехід до «зеленої» економіки, що є шансом підвищення добробуту 

населення, економічного прогресу, скорочення екологічних ризиків, 

налагодження гармонії між економічними інтересами та екологічними.   

Література: 1. Екологічна криза: причини і наслідки [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://subject.com.ua/textbook/ecology/10klas/10.html 2. 

Зелена економіка [Електронний ресурс] // Всеукраїнська громадська організація 

природоохоронного спрямування «Жива планета» / Режим доступу : 

http://www.zhiva-planeta.org.ua/ 3. Зелена економіка — новий напрям в 

економічній науці [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://blogs.korrespondent.net/blog/science/3372402/ 4. О. С. Чмир "ЗЕЛЕНА" 

ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/123331/9-Chmyr.pdf? 

sequence=1 

http://subject.com.ua/textbook/ecology/10klas/10.html
http://www.zhiva-planeta.org.ua/
https://blogs.korrespondent.net/blog/science/3372402/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/123331/9-Chmyr.pdf
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

кандидат екон. наук, доц., докторант Бутенко В.М. 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 

Існуючі глобальні проблеми, такі, як вичерпність викопних ресурсів, 

забезпечення невпинно зростаючого населення продуктами харчування та 

ліками, забруднення навколишнього середовища тощо, зумовили пошуки 

альтернатив хімічній сировині та хімічним технологіям, зміну традиційного 

виробництва шляхом використання біотехнологій, біопродуктів та біопроцесів. 

Розвиток біоекономіки є надзвичайно актуальним напрямком для України, яка з 

одного боку, має для цього значний відповідний потенціал, а з іншого – 

необхідність зниження виробничих енергозатрат, відновлення родючості 

ґрунтів, збільшення рівня зайнятості сільського населення, забезпечення 

продовольством та сировиною вітчизняного виробництва. 

Орієнтуючись на стратегії розвитку розвинутих країн світу, в тому числі 

– країн Європейського Союзу, необхідно відмітити, що ці стратегії визначають 

необхідність створення можливостей для досягнення інноваційного зростання 

(дослідження і новації), стійкого зростання (ресурсоефективність і розвиток 

низьковуглецевої економіки) та інклюзивного зростання (зайнятість, 

продуктивність, соціальна і територіальна згуртованість). Зазначені стратегії 

передбачають подальший розвиток біоекономіки. Стратегія і план дій по 

розвитку біоекономіки в Європейському  Союзі спрямовані на те, щоб створити 

більш інноваційну, ресурсоефективну і конкурентоспроможну економіку, яка 

примиряє продовольчу безпеку зі стійким використанням поновлюваних джерел 

енергії та ресурсів для промислових цілей. 

Для інноваційного розвитку сучасної економіки ключовими є такі 

напрямки розвитку технологій як інформаційні технології, нанотехнології та 

біотехнології. Впровадження сучасних інформаційних технологій в Україні 

здійснюється протягом останніх 20 років. За відносно короткий термін вдалося 

створити сучасні системи зв'язку, впровадити в промисловість передові 

інформаційні технології, зробити масово доступним Інтернет і мобільний 

зв'язок. Наноіндустрія знаходиться в стадії активного формування протягом 

останніх 5 років. Сфера біотехнологій, як основа біоекономіки, при всій її 

перспективності та величезних потенційних розмірах нових ринків, поки що не 

отримала достатнього імпульсу для розвитку в Україні.  

Біоекономіка об’єднує  увесь спектр відновлюваних і не відновлюваних 

ресурсів (земельні, лісові і морські ресурси, біологічні ресурси (рослинні, 

тваринні і мікробні) і біологічні процеси. У цьому відношенні біоекономіка не є 

чимсь новим, адже біомаса в якості сировини використовується уже давно, 

наприклад, у деревообробній, целюлозно-паперовій, харчовій промисловості. 

Проте, перехід до сучасної біоекономіки передбачає широке використання 

сучасних біотехнологій в набагато більших масштабах. У простому розумінні 

біотехнології – це сукупність фундаментальних і прикладних досліджень, а 

також інженерних рішень, спрямованих на використання біологічних об’єктів, 

систем або процесів у промислових масштабах. У більш широкому визначенні 

експертами ОЕСР запропоновано наступний список сучасних конвергентних 

біотехнологій, що застосовуються у медицині, фармацевтичній і 

біотехнологічній промисловості, біоенергетиці і сільському господарстві та ін. 

[1] 
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За оцінками, світовий ринок біотехнологій в 2025 році досягне рівня в 2 

трил. доларів США, темпи зростання по окремих сегментах ринку коливаються 

від 5-7% до 30% щорічно. Частка України на ринку біотехнологій становить на 

сьогоднішній день мізерну величину, а по ряду сегментів (біорозкладні 

матеріали, біопаливо) практично дорівнює нулю. 

Споживачами продукції біотехнології є переважно високорозвинені 

країни: США, Канада, Японія і Європейський Союз. Однак протягом поточного 

десятиліття в технологічну гонку включилися і країни, що розвиваються: Китай, 

Індія, Бразилія реалізують масштабні програми розвитку по всім секторам 

біоекономіки, зосереджуючи основну увагу на розробці та використанні 

біотехнологій.  

У 2016 р. консорціум The Bio-based Industries Consortium (BIC) оголосив 

результати макроекономічного дослідження розвитку біоекономіки в країнах 

ЄС. Дослідження показує що оборот в секторах біоекономіки становить 2,1 трл 

євро. Приблизно половина цієї суми припадає на сектори виробництва [2]. 

Біоекономіка є високотехнологічною частиною економіки, котра створює значну 

частину національного доходу в багатьох країнах світу. За розрахунками, 2,7% 

ВВП розвинутих країн буде отримуватися за рахунок використання 

біотехнологій. На основі їх використання у 2030 року планується виробляти 

близько 35% хімічної продукції, 80% лікарських засобів, 50% 

сільськогосподарської продукції.  

Важливість розвитку біоекономіки для розвитку української економіки 

важко переоцінити. Модернізація технологічної бази сучасного промислового 

виробництва неможлива без масового впровадження біотехнологій і 

біотехнологічних продуктів. Більш того, для цілого ряду галузей 

(агропромисловий сектор, лісовий сектор, ряд підгалузей хімічної і 

нафтохімічної промисловості, фармацевтичної галузі та біомедичного сектора 

охорони здоров'я) модернізація і буде означати перехід на біотехнологічні 

методи і продукти. 

Використання біотехнологічних методів дозволить повністю переробляти 

відходи агропромислового комплексу, (в ряді країн саме поняття «відходи» для 

цього сектора вже перестає існувати). Значний потенціал для розвитку 

біоенергетики може бути реалізований за рахунок використання відходів 

лісопромислового комплексу та побутових відходів. 

Біоекономіка виступає ключовим елементом сталого та зеленого 

зростання. Прогрес у дослідженні біоекономіки та впровадження інновацій 

дозволить Україні покращити управління своїми поновлюваними біологічними 

ресурсами, відкрити нові та диверсифікувати ринки продуктів харчування та 

біопродуктів. Розвиток біоекономіки в Україні має великий потенціал: вона 

може забезпечувати економічне зростання та робочі місця в сільських та 

промислових регіонах, зменшити залежність від викопного палива та покращити 

економічну та екологічну ефективність первинної промисловості (головним 

чином – сільського господарства). 

Висока залежність від обмеженої кількості експортних товарів (в 

основному сировинних) і партнерів робить Україну вразливою до 

несприятливих погодних умов, політичних подій, ринкової кон’юнктури та цін. 

Якщо потенціал розвитку біоекономіки в Україні не використати найближчим 

часом, країна може втратити чудову нагоду скористатися зростаючими 

світовими продовольчими, біопаливними та біохімічними ринками. Існує цілком 

реальна небезпека постійно втрачати експортні можливості, оскільки більш 

конкурентоспроможні, гнучкіші і здатні швидше адаптуватись конкуренти 
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заволодіють найбільш перспективними та цінними можливостями на світовому 

ринку. 

За минулі 20 років у світі створено принципово нові біотехнології і 

продукти, а виробництво раніше відомих істотно оптимізовано. Україна майже 

не бере участі в цьому процесі. На фоні інших країн біотехнологічні успіхи 

України поки що виглядають скромно: об′єм її продукції не перевищує 20 млн. 

дол. США (це приблизні оцінки, оскільки український ринок недостатньо 

структурований та офіційної статистики біотехнологічних товарів  майже 

немає). У результаті більше 80% біотехнологічної продукції, яка споживається в 

Україні, є імпортом, а обсяги споживання біотехнологічної продукції 

залишаються незрівнянно низькими в порівнянні як з розвиненими, так і з 

країнами, що розвиваються. 

Сучасний стан біоекономіки у світі такий, що багато біотехнологій і 

продуктів носять експериментальний характер, застосування біопрепаратів 

складніше, ніж застосування традиційних хімічних продуктів, а їх вартість вища. 

Ці факти сприймаються як недолік та привід для відмови від активного розвитку 

біоекономіки в Україні. Необхідно зазначити, що «проміжний» статус багатьох 

технологічних рішень і біотехнологічних продуктів є для України шансом увійти 

в міжнародну систему виробництва нових знань і технологій. 

Біоекономіка в світі розвивається високими темпами, і через 10-15 років 

будуть знайдені рішення і продукти, придатні для масового і повсюдного 

впровадження. Якщо до цього часу в Україні будуть створені умови для 

розвитку біоекономіки, країна опиниться в числі співвласників нових технологій 

і зможе отримувати від них значні доходи. Якщо існуючий сьогодні скептицизм 

збережеться, Україна виявиться лише споживачем на світовому технологічному 

ринку і буде змушена витрачати величезні ресурси на імпорт нових технологій 

та продукції. Затримуючись у розвитку та впровадженні біоекономіки, Україна 

ризикує опинитися за межею сучасного технологічного укладу, який складається 

в світі останні 15-20 років. У середньостроковій перспективі це може призвести 

до системної деградації цілого ряду галузей, оскільки ні розвиток на світових 

ринках, ні конкурентоспроможне відтворення виробничої бази не буде можливо 

без використання біотехнологій. 

Важливо відзначити, що масштаби і темпи необхідних змін визначаються 

не готовністю вітчизняної економіки, а швидкістю, з якою ці зміни відбуваються 

в світі. Таким чином, необхідно приймати рішення з широкого кола питань в 

дуже короткі терміни. 

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок, що розвиток 

біоекономіки, виведення наукових досліджень і промислового виробництва в цій 

сфері на глобальний рівень конкурентоспроможності неможливі без реалізації 

цілеспрямованої державної політики. Мова йде не тільки про фінансову 

підтримку, а й про технічне регулювання, створення стимулів для формування 

галузей біоекономіки, побудові необхідної технологічної інфраструктури, 

створення попиту на продукцію, координації зусиль держави, наукових 

організацій і учасників ринку, що й вимагає розробку Державної стратегії 

розвитку біоекономіки. Стратегії розвитку біоекономіки в Україні до 2030 р. є 

системним підходом, що сприятиме використанню потенціалу біоекономіки та 

виробництву продуктів, отриманих з біомаси. 

Література: 1. Brigitte van Beuzekom, Anthony Arundel. OECD Statistics, 

2006. – P.7.; Arundel A., Sawaya D. The Biotechnology 2030: Designing the Policy 

Agenda. OECD, Int. Futures Programme. 2009 Jupiter Images Corporation / Imagine 

ltd. – P. 14–724. 2. Report quantifies employment, turnover impacts of EU 

bioeconomy Електронний ресурс. Режим доступу: 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ 

 

к.е.н., доцент, Вербицька В.І. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  

 

Основними еколого-економічними принципами, на яких засновано 

екологічну політику в розвинених країнах, є наступні: вартості втрачених 

можливостей, "платить забруднювач", "платить користувач", принцип 

взаємозалежності. 

Принцип вартості втрачених можливостей має на увазі, що, якщо  

використовується обмежений ресурс, необхідно враховувати також  і вартість 

альтернатив, які не використали. Вартість втрачених можливостей складено з 

різниці прибутків, що отримані при застосуванні навколишнього середовища в 

якості приймаючого і складу відходів та використання цієї ж території як  

сільськогосподарських угідь. Необхідно знати, що вказаний принцип є дієвим і у 

протилежному напрямку, тобто охорона навколишнього середовища 

оцінюються з точки зору незастосування середовища з господарською метою. 

Принцип «платить забруднювач», у відповідності з рекомендаціями 

ОЕСР (організації економічного співробітництва та розвитку) значить, що 

суб’єкту підприємницької діяльності або фізичній особі, яка є забруднювачем, 

необхідно здійснити витрати для здійснення способів захисту навколишнього 

середовища згідно рішень державної влади. В Рекомендації Ради Європейського 

об'єднання вугілля і сталі щодо розподілу витрат з охорони навколишнього 

середовища і дії органів державної влади у даній галузі" наведено визначення та 

описані методичні рекомендації для того, щоб використовувати вказаний 

принцип. Та обставина, що  боротьба з забрудненням та різноманітними 

шкідливими впливами на навколишнє середовище перенесене безпосередньо на 

того, хто здійснює ці негативні впливи, є спонукальним фактором пошуку та/або 

дослідження ним шляхів уникнення цього впливу або хоча б його зменшення, 

уникати «брудні» технології та застосовувати екологічно небезпечні 

виробництва та здійснювати раціональні заходи щодо застосування різних видів 

ресурсів.    

У застосовуваних ЄЕС визначеннях вказано, що  фізичні і юридичні 

особи не тільки несуть відповідальність за здійснені їхніми виробництвами 

забруднення, а й мають їх ліквідувати чи внести кошти, необхідні для ліквідації 

негативних наслідків цих забруднень. Якщо ж існує така можливість, слід 

скорочувати шкідливі виробництва або знижувати до нормативних значень 

шкідливі викиди від промислових виробництв. Все це повинно сприяти 

встановленню нешкідливого зовнішнього середовища з необхідними 

показниками його якості, а в разі, якщо такі показники відсутні, дорівнювати 

нормативам, що встановлені місцевими або державними органами влади.   

Таким чином, в сучасних умовах трактувати принцип "платить 

забруднювач" зведено до наступного: 

- весь комплекс витрат, що пов'язаний з природоохоронною діяльністю, 

покладено на того, хто здійснює такі дії, тобто забруднює середовище; 

- відшкодовування витрат по здійсненню природоохоронної діяльності 

той, хто забруднює, має право перекласти на собівартість вироблених товарів та 

послуг. 
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Однак, як показує практика, вказаний принцип не завжди дотримується 

тими, хто повинен здійснювати вказані заходи та нести необхідні витрати. І 

цьому існує безліч пояснень. Насамперед, іноді досить складно виявити джерело 

забруднення, а отже, знайти винуватця його здійснення.  

За нормами юриспруденції, фізична/юридична особа, що заподіяла 

негативні наслідки навколишньому середовищу (прямо або опосередковано їх 

сприяла) або створила умови для їх здійснення, визнається відповідальною. В 

умовах же одночасного або послідовного здійснення забруднення досить 

складно виявити справжнього винуватця. Так, власник транспортного засобу, 

здійснюючого шкідливі викиди в атмосферу, винен  поряд з виробником цього 

транспортного засобу, але хто з них має більшу ступінь вини, є неоднозначним 

питанням. В такому випадку, за думкою автора, понесені витрати щодо 

відшкодування екологічних втрат слід розподіляти так, щоб здійснювати  

оптимальне з усіх точок зору ефективне рішення при умові досягнення 

максимально можливого ефекту покращання стану навколишнього середовища. 

Яким повинен бути цей розподіл, досі є предметом досліджень. 

Також наявність певних політичних обставин та умов мають можливість 

впливати на виробітку правильної тактики та стратегії політики у відповідності з 

означеним принципом «забруднювач платить». Це може статись у випадку 

зниження популярності кандидата серед електорату, або, навпаки, у разі 

відсутності його матеріальної підтримки його виборчої кампанії з боку найбільш 

активних забруднювачів-виробників. [1]   

Не останнє місце з пояснень недотримання принципу «платить 

забруднювач» належить економічним причинам, і це особливо помітно в умовах 

певних обмежених регіональних територій, де внаслідок дотримання принципу 

можуть припинити діяльність значна кількість промислових підприємств, а на 

місцевому рівні це стане причиною незайнятості великої кількості людей, що 

тягне за собою вже не тільки економічні, а й інші соціальні проблеми. Разом це є 

досить вагомим фактором незастосування такого принципу. Водночас, на погляд 

автора, саме цей принцип є найбільш ефективним порівняно з іншими 

принципами екологічної політики, які розповсюджені у розвинутих країнах 

світу, а інші принципи є тільки такими, що сприяють втіленню вказаного 

принципу. 

Отже, перейдемо до принципу довгострокової перспективи. Справа в 

тому, що витрати, понесені у зв’язку з екологічними забрудненнями, або 

здійснені в рамках охорони навколишнього середовища, ніколи не бувають 

постійними. Вони або змінюються протягом певного проміжку часу,  або 

накопичуються поступово, але після певного періоду ці зміни та накопичення 

можуть виявити забруднювальний ефект та привести до певних витрат. Тому не 

тільки понесені витрати (збитки), а й витрати, здійснені в рамках 

природоохоронної діяльності, повинні досліджуватись у довгостроковій 

перспективі.   

Цілком логічно, що здійснення екологічної діяльності не є простим 

заходом і потребує наявності певної кількості грошових засобів, тобто капіталу. 

Крім того, навіть наявність вказаних засобів не може гарантувати миттєве ефект 

від природоохоронних заходів, оскільки потребує певного часу для їх 

здійснення, наприклад, для будівництва очисних споруд. У ряді випадків буде 

потрібно адаптувати успішно функціонуючі виробничі процеси, змінити 

технології виробництв, можливо, перевести виробництва на інші території. Такі 

процеси можуть тривати протягом багатьох років, тому екологічні заходи слід 

впроваджувати на постійній основі. Проте в умовах сучасної реальності можна 

спостерігати зовсім протилежні факти, коли гонитва за максимальними 
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прибутками світових виробників затуляє негативні екологічні впливи і не дає 

можливості передбачити негативні наслідки в майбутньому.  

Принцип взаємозалежності є також вкрай важливим принципом 

екологічної політики. Все, що відбувається на Землі, не може відбуватися 

відокремлено або ізольовано, всі події та виробництва пов’язані між собою не 

тільки використанням готового продукту тієї або іншої сфери економіки, а й 

спільними умовами їх здійснення. Наш дім – Земля – не просто крилата фраза, 

це нагадування про те, що незалежно від того, здійснювались шкідливі для 

природи дії чи ні, ми всі знаходимось на одній планеті, і всі дії мають свої 

наслідки, або взаємозалежність. Потрібне врахування взаємозалежності між 

природним середовищем та технологією виробництв, здійсненим забрудненням 

та його скороченням та ін. В якості негативного прикладу слід згадати 

застосування екологічної політики у США та деякими європейськими країнами у 

минулому сторіччі, коли вона в основному була зосереджена на запобіганні 

шкідливого впливу на повітря та водні ресурси при одночасному нехтуванні 

становища ґрунтів та існуванні численної кількості сміттєзвалищ з твердими 

відходами та небезпечними речовинами. [2] 

Принцип "платить користувач", на погляд автора, є похідним принципом 

від  "платить забруднювач", і майже нічим від нього не відрізняється, тільки 

назвою. У відповідності цьому принципу від користувача якого-небудь 

природного ресурсу слід взяти кошти по використанню використаного ресурсу а 

також кошти для того, щоб повністю цей ресурс відновити. 

Крім окреслених, у світовій практиці різних країн також відомий принцип 

екологічної передбачливості, що має метою попередити шкідливий вплив на 

природу шляхом фінансового забезпечення екологічних ризиків. Цей принцип 

по попередженню негативних екологічних наслідків взято до уваги в нашій 

країні та закріплено у Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [4]. Якщо вже торкатись Закону, слід також згадати ще, на мій 

погляд важливі принципи, що мають застосовуватись у природоохоронній 

діяльності України. 

В першу чергу сказане стосується принципу зменшення несприятливого 

впливу рекреаційного природокористування. Цим принципом задекларовано 

здійснення вибору найбільш економного засобу використання ресурсів при  

впровадженні ресурсозберігаючої технології, для чого слід створити відповідну 

інфраструктуру. Порушення принципу слід карати в першу чергу економічними 

важелями, та передбачати як компенсаційну відповідальність за здійснене 

порушення, так і інструменти попередження таких порушень знов–таки у 

вигляді компенсацій. Не менш важливим принципом, про який не слід також 

забувати, є  принцип підтримки наявних обсягів запасів оновлювальних 

природних ресурсів. Практичне використання цього принципу має на увазі, що 

користувач, який застосовує у своїй діяльності природні ресурси (водні, лісові, 

земельні, повітряні, тощо), повинен забезпечити і їх відтворення. [5]  

Наостанок необхідно зауважити, що принципи екологічної політики є 

основою для створення ефективної системи важелів, щоб стимулювати ощадне 

використання природних ресурсів, а також здійснювати ефективну 

природоохоронну діяльність. 

Література: 1. Tietenberg T. H. Environmental economics and policy / 

Thomas Tietenberg. – London : Earth scan Publications Limited, 1990. – 490 p. 2. 

Teroen, C. M. Toward sustainable development: concepts, methods and policy / C. M. 

van den Bergh Teroen, Jan van der Straaten. – Cambridge: The Massachusetts Institute 

of Technology Press, 1994. – 287 p. 3. Синякевич І. М. Інструменти екополітики: 

теорія і практика / І. М. Синякевич. - Львів : ЗУКУ, 2003. – 188 с. 4. Про охорону 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

к.эк.н., доцент, Вербицкая В.И. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет  

 

Долгие годы человечество находится на развилке двух путей 

цивилизации. Идти одним путем, оперируя лишь одномоментными категориями 

и выгодами, варварски уничтожая природу и не давая ей ни малейшего шанса на 

восстановление. Или другим – по пути, который призывает отказаться от доли 

теперешних благ во имя будущего следующих поколений. 

Выбор первого пути обрекает человечество на более или менее быструю 

деградацию. Она будет происходить по-разному в разных странах, но весьма 

мучительно для всех. Хотя для некоторых из них на каком-то небольшом 

отрезке времени она, может быть, и будет сопровождаться устойчивым 

развитием — как Рим во времена последних императоров. Такой выбор отвечает 

идеологии «золотого миллиарда», благополучие которого может быть еще 

обеспечено в течение ряда поколений за счет деградации остальных миллиардов 

населения Земли.  

Выбор другого пути дает человечеству шанс использовать дарованный 

ему Природой Разум. Но для этого нужно общее согласие и реализация 

потенциальной способности людей к созданию коллективной, общепланетарной 

стратегии. И совсем неочевидно, что человек сможет обеспечить такое согласие 

и найти рациональное соотношение рынка и целенаправленности, соотношение, 

позволяющее реализовать стратегию выживания.  

Перед человечеством всегда стояли разного рода проблемы, которые оно 

решало с разной степенью успеха. И если в результате приложенных усилий 

некоторые из них удалось все же решить (проблемы искоренения некоторых 

опасных болезней), то другие проблемы углубляются или размножаются без 

приложения значительных усилий и контратак со стороны людей. За прошедшие 

100 лет, например, резонансные проблемы (инфляция, безработица, классовое 

неравенство, криминал, коррупция, несовершенство налоговой системы и др.) 

только появлялись, декларировались, но, по большому счету, так и не решились. 

Глядя на перечень этих проблем, можно заметить, что все они в той или иной 

степени носят экономический характер и с помощью правильно подобранных 

экономических рычагов по-видимому, и могут быть решены.  

К проблеме загрязнения природы, невосполняемости материальных 

ресурсов человечество обратилось не так давно, и, на взгляд автора, так до конца 

и не осознало их важности и преобладания над другими. Скорее, именно 

нежелание видеть проблему там, где ее вчера еще не было, а, в случае осознания, 

необходимость ее решения путем потери материального благополучия являются 

тому причиной.  

Неограниченное потребление ресурсов не может продолжаться сколь 

угодно долго, и ученые-экологи не первый год бьют тревогу, пытаясь 

достучаться до тех, от кого это зависит. Но стремление к получению 

неорганиченной прибыли, инфекция консьюмеризма заражает потребительством 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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все большее количество людей, вновь и вновь заставляя производить для 

увеличивающегося потребления все большее количество товаров и услуг. Этому 

кругу не суждено замкнуться, если человечество не задумается о том, на какой 

планете оно будет жить дальше. Возможно, мы должны начать развивать более 

полную чувствительность к тому, где мы находимся как общество, куда мы 

идем, и, самое главное, куда мы хотели бы отправиться. В противном случае 

есть возможность  потерять Землю. 

По существу, современная наука должна сформировать новую систему 

запретов и, соответственно, рекомендаций,  как эти запреты реализовать. 

Следует констатировать присутствие нескольких концепций дальнейшего 

развития человеческой цивилизации, учитывающей экологические запреты. 

Сущность основных из них сводится к двум основополагающим положениям:  

1. возможности окружающей среды  относительно выработки, 

переработки, приема и поглощения различных видов отходов и загрязнений 

человеческой деятельности очень ограничены; 

2. природные ресурсы не могут самовозобновляться. 

Комплекс проблем связан между собой, и эта тесная взаимосвязь 

приводит к появлению или обострению уже последующих проблем. Например, 

наличие такой сложной мировой демографической проблемы, вызванной очень 

быстрым ростом населения планеты, приводит к резкому увеличению нагрузки 

на окружающую среду вследствие логичного увеличения потребностей 

населения в продуктах питания, источниках различного вида энергии, 

доступного и комфортного жилья, необходимых промышленных товаров. Не 

стоит не принимать во внимание и такую огромную экологическую опасность 

последствий  военных действий, наглядным примером которых может служить 

война в Персидском заливе (1991 год), ставшая причиной больших нефтяных 

пожаров и значительным загрязнением водного ресурса. [1] 

Осознание катастрофичности сложившегося типа экономического 

развития, конечности природных ресурсов и взаимозависимости всех эколого-

экономических процессов на нашей планете стало важнейшей причиной начала 

разработки концепций мирового развития. Большое значение для экологизации 

мирового сознания сыграли доклады Римского клуба с его важным выводом 

оностительно замедления роста и стабилизации численности населения планеты. 

В последние годы появились и так называемые экстремистские экономические 

концепции.  

Неспособность добиться радикального изменения в отношениях между 

экономикой и окружающей средой привела к появлению совершенно новой 

концепции экотопии. Основными ее постулатами есть возврат к природе, 

применение исключительно простых технологий, полный уход от достижений 

научно-технического прогресса, разрушающего окружающую среду. Экотопия 

получила значительное распространение и популярность особенно в 70-х годах 

прошлого века в США, появились даже ее разновидности, в рамках которых 

значительное внимание уделено нравственному совершенствованию, духовным, 

нравственным аспектам. Эти концепции лежат в основе программ партий 

«зеленых» во многих странах мира. С точки зрения типов экономического 

развития экотопии во многом связаны с концепцией устойчивого развития.  

В докладе комиссии Брундтланд дано следующее определение: 

устойчивое развитие - это развитие, удовлетворяющее потребности настоящего 

времени, одновременно не ставящее под угрозу возможность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности.  
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Говоря о длительной перспективе, чаще всего можно встретить четыре 

критерия устойчивого развития. Такой подход основывается на классификации 

природных ресурсов и динамике их воспроизводства. 

- количество возобновляемых природных ресурсов (земля, лес) должно 

хотя бы  не уменьшаться в течение времени; 

- максимальное возможное замедление темпов исчерпания запасов 

невозобновляемых природных ресурсов (полезных ископаемых) с перспективой 

в будущем их замены на другие нелимитированные виды ресурсов (это касается 

замены нефти и газа на альтернативные источники энергии - солнце, ветер); 

- Возможность минимизации отходов на основе внедрения 

малоотходных, ресурсосберегающих технологий. Загрязнение окружающей 

среды (как суммарное, так и по видам) не должно превышать современный 

уровень 

Эти четыре критерия должны быть учтены в процессе разработки 

концепции устойчивого развития. Их учет позволит сохранить окружающую 

среду для будущих поколений и не ухудшит экологические условия проживания 

Кроме того, устойчивое развитие, соответствующее потребностям 

жизнедеятельности человека и способствующее жизни и развитию последующих 

поколений, является насущной необходимостью каждой страны, народа, всего 

человечества. Но есть сомнение в том, в какой степени данное развитие 

возможно на основе концепции «экологической устойчивости», которую 

некоторые авторы считают обязательным элементом процесса устойчивого 

развития. 

Экологическая устойчивость – это способность экологической системы 

сохранять свою структуру и функции в процессе воздействия внутренних и 

внешних факторов. Устойчивого развития, т.е. экологической устойчивости, 

предполагается достигать следующими путями: 

- повышением эффективности применения ресурсов, с помощью 

внедрения экологически чистых и совершенных технологий, перестройки в 

структуре экономики, природопользования, обоснованно научно, вторичного 

использования и потребления отходов производства; 

увеличением средней продолжительности жизни посредством повышения 

ее качества, экологической и социальной безопасности, улучшения состояния 

здоровья людей и внедрения «идеи здорового общества» со здоровым образом 

жизни; 

- уменьшением антропогенного давления на природу путем сокращения 

эмиссий, очистки территорий от «исторических загрязнений», управления 

отходами, предупреждения экологических чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования деятельности по охране окружающей среды на базе 

внедрения эффективного экономического механизма («зеленые инвестиции» в 

том числе) и экосистемного трансрегионального принципа осуществления 

программ устойчивого развития; 

- восстановлением и сохранением природной среды, ландшафтов, 

экосистем и биологического разнообразия [2]. 

Логика развития жизни на Земле определяет деятельность человека в 

качестве главного основополагающего фактора, однако не следует забывать, что 

окружающая нас среда может существовать без человека, а человек не может 

существовать без биосферы.  

Сохранить гармонию человека и природы - основная задача, которая 

стоит перед настоящим поколением. Это требует изменения многих ранее 

сложившихся представлений о сравнении человеческих ценностях. Необходимо 

развитие у каждого человека «экологического сознания», которое будет 
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определять выбор вариантов технологий, строительства предприятий и 

использования природных ресурсов. 
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Очевидно, що на сучасному етапі основою розвитку країн в цілому та 

окремого бізнесу зокрема є впровадження державної політики, спрямованої на 

економічне піднесення відповідно до новітніх глобальних тенденцій сталого 

розвитку, а саме – до моделі «зеленої економіки». 

Остання поглиблює та розвиває концепцію сталого соціально-

економічного розвитку. Вона виникла у відповідь на виклики сучасності, 

пов’язані з посиленням бідності у світі, прискоренням настання та масштабністю 

світових криз. Варто наголосити, перехід до так званої «зеленої економіки» 

обіцяє численні вигоди для міжнародного співтовариства і усіх націй з точки 

зору вирішення проблем продовольчої, енергетичної, водної безпеки і зміни 

клімату. Крім того, дана модель розглядається як ефективна міра реагування на 

фінансову кризу [1]. 

Відзначимо, що експерти ООН з охорони навколишнього середовища 

розглядають «зелену економіку» як таку, що сприяє «...поліпшенню добробуту 

людей та соціальній рівності, значно зменшуючи екологічні ризики й екологічні 

дефіцити» . Вчені Данії визначають «зелену економіку» як процес 

трансформації, що нівелює диспропорції та дисфункції сучасної економіки, і 

результатом якого є добробут людства та справедливий доступ до ресурсів для 

кожного члена суспільства в умовах екологічної та економічної цілісності.  

Тобто, «зелена економіка» – це економіка, яка підвищує добробут людей і 

забезпечує соціальну справедливість, а також істотно знижує ризики для 

довкілля [2]. 

Щодо нашої держави, то в Україні необхідність розробки та 

впровадження політики екологічно-сталого розвитку на основі «зеленого» 

зростання викликана як міжнародними зобов’язаннями, так і внутрішніми 

соціально-економічними й екологічними реаліями. В Україні затверджено низку 

документів і договорів для офіційного визнання стратегії сталого розвитку: 

створено Національну комісію сталого розвитку України, розроблено Цілі 

розвитку тисячоліття, затверджено Концепцію та Стратегію національної 

екологічної політики України до 2020 р. тощо [3]. 

«Зелена економіка» як явище виникла цілком закономірно, адже 

більшість підприємств, установ та організацій намагаються бути соціально 

відповідальними та підтримувати політику сталого розвитку. З іншого боку, 

сучасний бізнес та жорстка конкуренція вимагає нових поглядів та підходів до 

взаємодії зі стейкхолдерами із урахуванням екологічної компоненти. 
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Нагадаємо, що основними елементами екологічної відповідальності 

бізнесу є запровадження корпоративної екологічної політики, проведення 

екологічного аудиту, виробництво «зелених» товарів, використання системи 

«зеленого» постачання, а також залучення працівників до екологічних ініціатив 

компанії. 

Останнім часом корпоративна екологічна політика все частіше підтримує 

практики «зеленого офісу». Варто наголосити, що означена практика широко 

використовується в світі, зокрема, до кращих світових практик «Зеленого офісу» 

можна віднести вирощування овочів, фруктів та рослин на даху будівлі у місті 

Хошимін, В'єтнам, де знаходиться компанія Tanner. Наведений приклад має 

економічні, соціальні та освітні переваги для співробітників, організації та міста. 

Відомо, сад не тільки знижує рівень споживання електроенергії будівлею та 

викидів в атмосферу, а й «фільтрує» забруднене повітря. Квітучі рослини 

створюють атмосферу релаксації для працівників, а фрукти та овочі 

споживаються під час обідів. 

Щоправда, практика «зеленого офісу» стрімко розростається і у нас в 

країні. Зокрема, компанія «Оболонь» активно практикує вторинну переробку 

через систему роздільного збору відходів, а «зелений офіс» входить до складу 

єдиної системи розумного використання відходів. 

Також відзначимо, що в компанії є контейнери для роздільного збору 

пластикових пляшок і паперу, а в коридорах, на сходах і в туалетах встановлені 

системи освітлення з датчиками руху. Крім означеного, на території пивоварні є 

окремі місця для збору макулатури. 

Цікаво, що інформація про практики «зеленого офісу» публікується у 

корпоративному виданні. Також періодично випускається спеціальна вкладка 

«Практичні поради із впровадження принципів «зеленого офісу»». 

Позиціонує себе соціально відповідальною та всіляко підтримує описану 

вище практику і компанія «Ernst & Young». Так, ініціатива «Зелений офіс» має 

на меті виховання відповідального відношення до ресурсів серед співробітників 

компанії, що межує із довгостроковими цілями зменшення витрат та викидів у 

навколишнє середовище. Завдяки відповідальній позиції компанії витрати на 

папір були зменшені на 59% за рахунок повторного використання роздруківок та 

двостороннього друку, а для зменшення викидів парникових газів кількість 

поїздок була скорочена на 43%. 

При цьому, топ-менеджмент особисто приймає участь у своїх «зелених» 

ініціативах. Поряд із глобальними ініціативами в Київському офісі створена 

ініціативна група із представників різних підрозділів, яка генерує «зелені» ідеї 

для подальшого розгляду керівництвом. 

Отже, підсумовуючи сказане вище, хотілося ще раз наголосити, що 

основні засади функціонування «зеленої економіки» та соціально відповідальна 

поведінка компанії стали невід’ємною складовою ведення бізнесу, котрі 

вимагають нового погляду на ресурсозбереження, енергоефективність та 

екологічну позицію підприємства в цілому. 

Література. 1. Грицюк Т.І., Василенко Т.В. Стратегічні пріоритети 

розвитку «зеленої економіки» у країнах світу. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3081. 2. Квач Я.П., Фірсова 

К.В., Борісов О.Г. «Зелена економіка»: можливості для України. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/12.pdf. 3. 

Соціальна відповідальність : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; 

за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 519 с. 
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ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Канд. економ. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр. А-41 Гайдук Е. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В останні роки у світовій практиці особлива увага приділяється 

забезпеченню економічної безпеки держави. Енергетична безпека, як основна 

ланка економічної безпеки, на даному етапі розвитку господарських зв'язків 

передбачає активізацію діяльності у напрямку енергозбереження. Саме тому 

ресурсозбереження в багатьох країнах світу набуває статусу державної політики, 

яка носить комплексний характер і передбачає використання різних інструментів 

регулювання у всіх існуючих сферах господарської діяльності товариства.  

Енергоефективність - ефективне (раціональне) використання 

енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для забезпечення 

того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів 

на виробництві. 

Ресурсозбереження - це сукупність заходів щодо ощадливого та 

ефективного використання фактів виробництва (капіталу, землі, праці). 

Забезпечується за допомогою використання ресурсозберігаючих і 

енергозберігаючих технологій. 

Зелена економіка — напрям в економічній науці, який сформувався в 

останні два десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним 

компонентом природного середовища, в якому вона існує і є його частиною. 

Ресурсозбереження повинне досягатися на всіх етапах виробництва і 

використання ресурсів: раціоналізацією видобутку природного сировини, палива 

та ін. (Наприклад, більш повне вилучення нафти з пласта), максимальним 

використанням здобутого ресурсу, зведенням до мінімуму втрат при 

транспортуванні і зберіганні; найбільш ефективним застосуванням ресурсу в 

процесі виробництва або невиробничого споживання; виявленням, обліком і 

повним використанням вторинних ресурсів (що утворюються в процесі їх 

первинного споживання), перш за все за прямим призначенням-як повноцінного 

сировини, джерела енергії або тепла та ін., а також переробкою відходів і 

утилізацією відходів. 

Економне і бережливе ставлення до ресурсів, на всіх стадіях циклу 

проектування: реалізації чи експлуатації: рекуперація тепла використаного 

підігрітого повітря, рециркуляція очищеного і повторно використовуваного 

повітря, примусове перерозподіл повітря по висоті приміщення, регенерація 

води, теплоізоляція магістралей з підвищеною температурою - все це дає 

реальний ефект від комплексного підходу при впровадженні ресурсозберігаючих 

технологій і технічних систем за рахунок скорочення інвестицій і періоду 

окупності витрат. 

В даний час ресурсозбереження - одне з пріоритетних завдань економіки 

України. Це пов'язано перш за все з дефіцитом багатьох видів ресурсів: 

зростанням вартості їх видобутку (підготовки), а також серйозними 

екологічними проблемами. Через обмеженість економічних ресурсів найбільш 

високі результати виробничої діяльності будь-якого підприємства залежать від 

раціональності їх використання. Багато економістів вважають, що виробництво 

тих чи інших продуктів в певній галузі доцільно розвивати за рахунок найбільш 

ефективного використання якогось одного економічного ресурсу. 

В рамках досліджуваного питання найбільш примітним є передовий 

досвід Японії, яка крім розвитку міжнародної співпраці в сфері охорони 

навколишнього середовища успішно реалізує державні програми з підвищення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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енергоефективності, диверсифікації із джерел енергії (використання сонячної 

енергії, електромобілів, енергозберігаючої побутової техніки та ін.), створення 

надійних запасів енергетичного сировини. Японія має конкретну «мета - 

збільшення частки поновлюваних джерел серед споживаної енергії в 2 рази і 

достигають найвищого показника в світі - 20%. згідно довгостроковій 

енергетичної стратегії, Японія 2030 р. планує підвищити рівень саме 

забезпечення енергією з 18% до 70% » 

Так, наприклад, для досягнення поставленої мети використовується ряд 

інструментів. так, передбачена фінансова підтримка (у формі субсидій на 

пільгових умовних виявах, кредитування за спеціальними пільговими ставками): 

населення, активно використовує сонячну енергію; виробників екологічно 

чистого транспорту; підприємств, що використовують у своїй діяльності 

обладнання, що працює від альтернативних джерел енергії та ін. Наприклад, «в 

Японії пільгове кредитування, наприклад, заміни використання нафти вуглем 

здійснюється Японським банком розвитку, по процентній ставці на 8-10% нижче 

середньої діючої норми. Ця ж міра застосовується і до енергозбереження 

заходам, якщо підвищення ефективності використання енергії перевищує 20%».  

Передбачені також податкові пільги. так, «В разі покупки 

енергозберігаючого / енергоефективного обладнання і початку його 

використання протягом 1 року після придбання, покупець може скористатися 

однією з двох податкових схем: 

А. Для підприємств «малого бізнесу» - податковий кредит в розмірі 7% 

від базової вартості придбаного обладнання, який не може перевищувати 20% 

виплачується прибуткового або корпоративного податку. 

Б. Для всіх підприємств - податкове вирахування в розмірі, що не 

перевищує 30% від базової вартості обладнання на рік його придбання». 

Тому, слід зазначити, що Україна в реалізації проектів енергозбереження 

і енергоефективності базується на досвіді розвинених країн і найчастіше 

передбачає реалізацію із зарубіжними партнерами спільних проектів за даними 

напрямками діяльності. Озеленення української економіки може радикально 

змінити імідж держави. Україна не має усталеного бренду: хтось бачить в ній 

сільськогосподарську країну, хтось - промислову, а хтось - транзитну територію. 

Однак всі погодяться, що Україна володіє значним обсягом природних ресурсів. 

Але їх знос з кожним роком збільшується: домінуючі в економіці країни 

«коричневі» галузі експлуатують його нераціонально. 

Якщо в багатьох країнах «зелений» вектор, вимагає переорієнтації 

існуючих інвестиційних потоків, то в Україні проблемно залучити кошти навіть 

в «коричневу» економіку. А тому, курс на модернізацію, навіть без приставки 

«зелена» можливий тільки в результаті поліпшення інвестиційного клімату в 

країні. Досвід показує, що для цього необхідно відкоригувати політику за 

поданням субсидій, створити ринкову інфраструктуру, перенаправити державні 

інвестиції і закупівлі. Це дозволить державі не бігти слідом за швидкісний 

електричкою, під назвою «Європа», а увійти разом з нею в наше спільне 

«завтра». 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НАФТИ В УКРАЇНІ 

 

к.е.н., доцент 

Н. В. Геліч 

Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки 

 

Нафтовий сектор промисловості для будь-якої надає економічні переваги 

та забезпечує енергетичну безпеку, політичну могутність і стабільне становище 

на міжнародній арені. Ринок нафти суттєво впливає на світову економіку, тому 

країни-експортери намагаються швидко реагувати на будь-які зміни на ньому.  

Найбільшими споживачами нафти у світі є США (18,853 млн бар./день), 

Китай (9,758 млн бар./день), Японія (4,418 млн бар./день), Індія, Росія, 

Саудівська Аравія, Бразилія, Німеччина, Південна Корея, Канада. Головними 

експортерами нафти є Саудівська Аравія – 17,6 % від загального обсягу 

експорту, а також Росія – 14,8 %. Найбільше імпортують США – 21,9 % від 

світового імпорту, Китай – 11,2  %, Японія – 8,3 % [2].  

Сьогодні країни-члени ОЕСР споживають велику частину видобутої 

нафти. Проте за даними ОПЕК, у період 2010-2015 рр. попит на нафту в країнах 

ОЕСР практично не змінився. У країнах з перехідною економікою було помітно 

лише невелике збільшення попиту. Основне зростання споживання відбувалося 

в країнах Азії – до 2015 року на 4 млн бар./день відносно 2014 р. До 2020 р. 

попит на нафту в країнах, які не входять до ОЕСР, вперше в історії буде вищим, 

ніж у країнах-членах цієї організації.  

Лідерами зростання споживання є Китай і країн Латинської Америки. Це 

пов'язано із зростанням всіх макроекономічних показників у цих країнах. 

Приріст населення у світі і зростання ВВП є ключовими чинниками збільшення 

енергоспоживання на планеті. За довгостроковими прогнозами ОПЕК, до 2035 р. 

80 % приросту в споживанні нафти припадатиме на азійські країни, що 

розвиваються [4].  

Нафтогазова промисловість, являючись одним із рушіїв економіки, 

завжди потребувала значних вкладень капіталу, матеріальних і трудових 

ресурсів, які складають левову частку собівартості продукції. Існує декілька 

фундаментальних структурних перешкод, які стримують інвестиційні потоки в 

галузь:  

- реструктуризація та приватизація державних нафтогазових компаній з 

повним відокремленням функцій виробництва, транспортування і продажу; - 

створення незалежної системи регулювання, у тому числі ліцензійних органів, 

які б мали відповідні повноваження;  

- розвиток конкурентного ринку нафти і газу, включаючи надання права 

постачання газу в регіони на конкурентній основі - лібералізація цін на газ, 

включаючи право вітчизняних виробників конкурувати на рівних з імпортерами; 

надання відкритого доступу до транспортних трубопроводів та лібералізація цін 

для кінцевих споживачів [3]. 

Оскільки нафтопереробний бізнес є міжнародним, то в Україні він має 

розвиватися та ефективно функціонувати за умов відсутності необґрунтованого 

політичного впливу та контролю. Особливо важливим питанням даної проблеми 

є можливість допуску до роботи на українському нафтогазовому ринку 

іноземних компаній. Потенційні інвестори української нафтогазової галузі 

повинні бути впевненими у тому, що вони отримають відповідний рівень 

повернення інвестицій. 
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В Україні останнім часом не відкриті значні родовища нафти, і 

перспектив швидкого зростання для західних інвесторів на території України 

немає.  

Таким чином, при будь-якій динаміці видобутку нафти стратегічними 

завданнями розвитку нафтовидобувної галузі в нашій країні залишаються: 

забезпечення необхідної структури запасів; повільне й поступове нарощування 

видобутку зі стабілізацією її рівня на довгострокову перспективу і раціональне 

використання розвіданих запасів нафти.  

Висозатратність, не рентабельність, застарілі потужності та техніка 

вітчизняних нафтовидобувних і нафтопереробних заводів – робить вітчизняну 

промисловість не конкурентоспроможною. Тому для розвитку української 

нафтовидобувної та нафтопереробної промисловостей необхідно впровадити 

наступні кроки. На першому етапі відродження нафтової промисловості 

диверсифікувати постачальників нафти на український ринок. На другому етапі 

потрібно створювати ефективну та дієву нормативно-правову базу розвитку 

даної промисловості, яка буде цікава не лише одному іноземному чи 

внутрішньому інвестору, а й сприятиме появі здорового інвестиційного клімату. 

На третьому етапі пошук інвестора, яка на паритеті з державою буде розвивати 

нафту промисловість. Четвертий етап пов’язаний із вдосконаленням науково-

дослідницької бази. Розвиток науки, дослідницьких програм, які дадуть змогу не 

лише покращувати технології щодо видобутку та розвідки нафтових родовищ, а 

й активно використовувати альтернативну енергетику, розраховувати та 

прогнозувати розвиток світового енергетичного ринку дасть Україні значну 

політичну та економічну вагомість на світовій арені. Зрозумілість важливості 

розвитку енергетичного сектору промисловості є очевидною. Тому вирішення 

енергетичного питання шляхом синтезу удосконалення вітчизняної нафтової 

промисловості та впровадження альтернативної енергетики є найбільш 

раціональним [1]. 

Отже, українська нафтова промисловість не змозі, станом на 2017 р. 

забезпечити свої внутрішні потреби. Це пов’язано з потребою інвестицій.  

Проте Україна, як і більшість країн світу, починає розвивати 

альтернативну енергетику, а тому подальші напрямки розвитку світової 

енергетики, у тому числі, нафтової промисловості, можуть зазнати змін в 

майбутні 20-30 років. Адже напрямки розвитку світового ринку нафти є 

діаметрально протилежними, точної оцінки який не можливо дати. Питання 

світових покладів, розвідання, видобутку нафти, є досить важким у досліджені, 

зацікавленість до якого проявляють усі гравців світової торгівлі та господарства, 

тому зробити чіткий прогноз щодо його подальшого розвитку, фактично, не 

можливо.  

Українська нафтова промисловість має майбутнє лише при умові 

комплексної стратегії розвитку, яка зумовлена вирішенням ряду питання. 

Постійний брак фінансування призвів нас до занепаду такого енергетичного 

потенціалу, відновлення якого є вкрай важливим. 

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновки, що на даний час в 

Україні ситуація на ринку нафтопродуктів залишається складною і напруженою.  

Вирішення проблем, пов’язаних із нормальним функціонуванням 

нафтопереробної промисловості та ринку нафтопродуктів, потребує формування 

комплексної державної політики у цій сфері. 

Література: 1. Когут О. І. Економічний аналіз монополізації світового 

ринку нафти : дис. … кан. ек. н. : 08.00.02 / Когут Оксана Ігорівна. – Л, 2015. – 

191 с. 2. Офіційний державний сайт енергоефективності України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/contacts.  3. Офіційний сайт 

http://saee.gov.ua/contacts
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Міжнародної енергетичної агенції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.iea.org/publications. 4. Офіційний сайт ОПЕК [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.opec.org/opec_web/en.  

 

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

К.е.н., доцент Глущенко Я.І. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

З кожним роком питання підвищення енергоефективності економік стає 

все більш актуальним для всіх країн світу. Україна не тільки не є винятком, а й 

входять в десятку найбільш енергоємних країн світу. Енергетичному сектору 

вітчизняної економіки притаманні такі негативні риси, як брак інвестицій, 

поганий фінансовий стан енергетичних підприємств, зношеність основних 

засобів і т. ін. 

Одним із шляхів покращення ситуації у енергетичній сфері і 

стимулюванні енергоефективності економіки та енергозбереження може бути 

використання податкових пільг. Про це зазначено майже у кожному 

нормативному акті, який присвячено питанням енергозбереження і 

енергоефективності. Так, у Законі України «Про енергозбереження» №74/94-ВР 

від 01.07.1994 р. із змінами і доповненнями [1] податковими пільгами 

пропонується стимулювати підприємства-виробників енергозберігаючого 

обладнання, обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних 

джерел енергії і альтернативних видів палива, підприємства, які використовують 

устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних  джерелах енергії,  

альтернативних  видах палива. У Законах України «Про альтернативні джерела 

енергії» № 555-IV від 20 лютого 2003 р. [2] і «Про альтернативні види палива» 

№ 1391-14 від 24.11.2016 р. [3] зазначено, що для розширення використання 

альтернативних джерел енергії і альтернативних вид палива відповідно, 

застосовуються економічні важелі і стимули. Тобто мова йде у тому числі, і про 

податкові пільги.  

Але щодо конкретного переліку податкових пільг, то для стимулювання 

енергозбереження і енергоефективності їх запроваджено незначну кількість. Так,  

відповідно до ст. 197.16  Податкового кодексу звільнено від оподаткування 

податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію країни 

устаткування, яке або працює на відновлюваних джерелах енергії, 

енергозберігаючого обладнання, або використовується у виробництві 

альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел 

енергії; енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких 

забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних 

ресурсів [4]. 

Для збільшення обсягів використання альтернативних видів палива 

іншим нормативно-правовим актом, який відноситься до сфери податкового 

законодавства, Митним кодексу України звільнюються від оподаткування митом 

технічні і транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські 

машини, що працюють на біопаливі, і ввозяться на митну територію України або 

вивозяться за її межі [5]. І також, до 1 січня 2019 р. Митним кодексом України 

при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту 

звільнено від оподаткування ввізним митом - техніку, обладнання, устаткування, 

що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових 

https://www.iea.org/publications/
http://www.opec.org/opec_web/en
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підприємств з виробництва біопалив, для виготовлення та реконструкції 

технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив. 

Треба зазначити, що з 1 січня 2015 року втратила чинність ст. 158 

Податкового кодексу України, яка надавала податкові пільги з податку на 

прибуток відновлювальній енергетиці, і ст. 276.6 Податкового кодексу України, 

яка встановлювала меншу ставку на податок за земельні ділянки для об’єктів 

енергетики [4].  

Із наведених прикладів бачимо, що держава не досить ефективно 

використовує такий інструмент стимулювання енергозбереження і 

енергоефективності економіки, як податкові пільги. В основному податкові 

пільги надаються по непрямим податках, тоді як по прямим податкам вони 

скасовані. 

Аналіз динаміки споживання палива і енергії в Україні за 2010-2016рр. 

(табл. 1) свідчить про великі обсяги споживання у непродуктивному секторі 

економіки – побутовому. Так, протягом 2010-2013 рр. обсяги споживання палива 

і енергії у побутовому секторі перевищували двадцять три тисячі тон нафтового 

еквівалента, і майже дорівнювали обсягам споживання промисловості. 

 

Таблиця 1 

Динаміка споживання палива і енергії України за 2010-2016рр. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Наведені дані свідчать про необхідність реалізації заходів 

енергозбереження саме домогосподарствами. В Україні дії програма «теплих 

кредитів», яка передбачає держасигнування на відшкодування: 20 % кредитів на 

придбання негазових котлів; 30 % кредитів для фізичних осіб на придбання 

енергозберігаючих товарів; 40 % кредитів для об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) 

на термомодернізацію. Але враховуючи досить низький рівень доходів 

населення не можна сказати, що реалізація даної програми є ефективною. Тому 

запровадження податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб може бути 

використано, як інструмент стимулювання заходів енергозбереження саме для 

домогосподарств.  

Ознайомлення із результатами досліджень вітчизняних учених 

присвячених питанням енергозаощадження, показує, що країни ЄС досить 

активно використовують податкові пільги у зазначеній сфері. Так, наприклад, у 

Франції надаються пільги з податку на дохід фізичних осіб у розмірі 15% 

загальних витрат на заходи з підвищення енергоефективності в межах 8 

тис.євро. Незалежно чи є платник власником, чи орендарем житла пільга 

надається у разі придбання великих предметів обладнання для використання 

поновлювальних джерел енергії. Пільги з податку на прибуток при реалізації 

заходів підвищення енергоефективності запроваджені у Румунії, Чехії, 

Нідерланди [7].  

Як відомо, податкові пільги згідно чинного Податкового кодексу можуть 

бути надані у вигляді податкового вирахування, що зменшує базу оподаткування 

до нарахування податку та збору, зменшення податкового зобов’язання після 

нарахування податку та збору, встановлення зниженої ставки податку та збору 
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або звільнення від сплати податку та збору [4]. Для стимулювання заходів 

енергозбереження пільгу по податку з доходів фізичних осіб доцільно 

запровадити у вигляді податкового вирахування сум, які були спрямовані 

фізичною особою на термомобілізацію або придбання енергозберігаючих 

товарів, з доходів, що підлягають оподаткуванню. 

Таким чином, податкова підтримка суб’єктів господарювання і 

домогосподарств є одним із основних інструментів державного стимулювання 

енергоефективності і енергозаощадження. Україні потрібна більш виважена 

політика щодо застосування податкових пільг у сфері енергозбереження і 

енергоефективності.  

Література 1.  Закон України «Про енергозбереження» №74/94-ВР від 

01.07.1994 р. із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр (дата звернення 20.03.2018 р.). 2. 

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 20 лютого 

2003 р. із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/555-15 (дата звернення 20.03.2018 р.). 3. 

Закон України «Про альтернативні види палива» № 1391-14 від 24.11.2016 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1391-14 (дата звернення 20.03.2018 р.). 4. 

Податковий кодекс України № 2755- VI від 02.12.2010р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 

20.03.2018 р.). 5. Митний Кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення 20.03.2018 р.). 6. 

Економічна статистика/ Економічна діяльність / Енергетика. Державна служба 

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.03.2018 р.). 7. Законодавче та 

нормативно-правове стимулювання підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів у провідних зарубіжних країнах / Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/1.Zakonodavche-stymulyuvannya-

energoefektyvnosti.pdf (дата звернення 26.03.2018 р.). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АУТСОРСИНГА 

 

Гринюк Е.А.,студентка 

Научный руководитель: Федотова И.В., к.э.н.,доцент 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

В современных условиях при постоянном давлении рынка выживают и 

добиваются успеха те, кто ведет свой бизнес наиболее эффективным способом, 

стараясь добиться снижения операционных расходов и одновременно сохранить 

высокое качество товаров и услуг. 

Информационные технологии развиваются достаточно бурно, это 

послужило основой для развития аутсорсинга, который приобрел 

стремительный размах во всем мире в последнее время. 

Аутсорсинг– это организационное решение, передача другому лицу 

некоторых своих бизнес-функций или частей бизнес-процесса предприятия. 

В данной работе был проведен анализ преимуществ и недостатков 

аутсорсинга таких исследователей, как Ивлев А.Г. [1], Дж. Брайан Хейвуд [2] 

В.В. Клименко[3]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/555-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Ивлев А. Г. [1] в своих работах описывал аутсорсинг  как 

организационное решение, которое заключается в распределении функций 

бизнес-системы в соответствие с принципом «оставлю себе только то, что могу 

делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше 

других».  

Аутсорсинг в системе управления предприятием способствует 

увеличению его инновационной активности и позволяет, в частности: 

сосредоточить анализ и внимание на развитии функций, имеющих существенное 

значение в обеспечении конкурентоспособности;  определить и поддерживать 

направления организационного развития, создавая условия успешной 

реализации новых проектов; опираться на знания и опыт специалистов высокого 

класса в управлении организацией; постоянно переходить на современные 

информационные технологии управления при условии снижения затрат.  

Дж. Брайан Хейвуд [2] в своих работах рассмотрел перспективы 

аутсорсинга и пришел к выводу, что не логично начинать крупный проект 

повышения эффективности организации, не рассмотрев его в качестве одного из 

основных вариантов. Возможность того, что конкуренты смогут добиться 

непрерывного повышения качества обслуживания и снижения затрат по 

средствам аутсорсинга, что является главной причиной для беспокойства при 

рассмотрении конкурентоспособности в целом. Конечно, не все конкуренты 

предпримут меры, необходимые для максимизации конкурентоспособности, но 

многие организации окажутся в затруднительном положении, даже если 

небольшая часть их конкурентов получит такое преимущество. 

В.В. Клименко[3] писал в своей работе, что для создания благоприятных 

условий и стимулов к развитию аутсорсинга необходимо внести ряд изменений 

в систему налогообложения, которые бы способствовали вовлечению более 

широкого круга производственных предприятий в этот процесс и существенно 

уменьшили при этом налогообложение основных средств, вводили ускоренную 

амортизацию. Таким образом, аутсорсинг предоставляет возможность не 

увеличивать масштабы предприятия, повышать эффективность производства, 

сокращать издержки, избавлять от необходимости подготовки собственных 

кадров, повышать конкурентоспособность продукции, ускорять вывод 

продукции на рынок и обеспечивать своевременный выпуск требуемых объемов 

продукции, возможность быстро реагировать на изменения требований рынка. 

Проведя анализ теоретических трудов посвященных вопросам 

аутсорсинга, можно с уверенностью утверждать о том, что данный способ 

организации деятельности компании имеет как преимущества, так и недостатки 

(таблица 1). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев 

компаниям приходится использовать аутсорсинг для улучшения технических, 

производственных процессов, повышения качества функционирования 

организации. Недостатки аутсорсинга менее значимы, чем явные преимущества 

услуги. 

Это и обеспечивает ее возрастающую популярность во всем мире. 

Главные достоинства внешнего менеджмента — снижение валовых затрат и 

освобождение ресурсов компании для ведения основной деятельности. 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ преимуществ(возможностей) и 

недостатков(рисков)  перевода функций организации на аутсорсинг. 

Возможности Риски 

Концентрация на основных видах 

деятельности 

Нарушение принципов 

конфиденциальности и безопасности 

Повышение качества 

обслуживания 
Некачественный сервис 

Экономия на персонале и 

обучении 
Несоблюдение положений договора 

Снижение цены приобретаемой 

услуги за счет использования механизма 

конкурсных торгов 

Отсутствие необходимой конкуренции 

на рынке услуг 

Возможность воспользоваться 

наилучшим опытом 

Недостаточная квалификация 

поставщика услуг 

Высвобождение внутренних 

ресурсов для других процессов 

Плохое управление со стороны 

поставщика услуг 

Диверсификация рисков Нечеткое определение целей и задач 

Привлечение к сотрудничеству 
специализированных компаний 

Неудачный выбор поставщика 
продукции, работ(услуг) 

Гарантия профессиональной 

ответственности 

Риск изменения стоимости услуги при 

изменении состояния рынка или объема 

закупаемых услуг 

Отсутствие необходимости в 

расширении штата персонала 

Невозможность оперативно изменить 

требования к приобретаемой услуги (в случае 

непредвиденных обстоятельств) после 

заключения договора 

Снижение издержек по 
содержанию избыточной инфраструктуры 

службы 

Риск смены собственника в компании-
исполнителе, слияния с другой компанией или 

банкротства 

Структура расходов превращается 

из переменной в фиксированную, что 

облегчает процесс планирования и 

контроля 

Постепенное неподконтрольное 

повышение цен за предоставляемые услуги 

 

Однако необходимо избегать потери знаний и, чтобы не попасть в 

зависимость от поставщиков услуг, отдавать предпочтение краткосрочным 

контрактам. 

Литература : 1.Ивлев А. Г. Аутсорсинг организационного развития / А. Г. 

Ивлев. - М.: Агентство профессионального сервиса, 2002.- 211 с. 

2.Брайан Дж. Хейвуд Аутсорсинг. В поисках конкурентных преимуществ 
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[Текст]: пер. с англ. / Дж. Хейвуд Брайан. — М.: Издательский дом 

«Вильямс»,2002.-176c. 3.Клименко В. В. Аутсорсинг как средство повышения 

конкурентоспособности промышленных предприятий / В.В. Клименко // Труды 

Одесского политехнического университета,2005. – № 2(24). – С. 257-259. 

 

ОСНОВНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КОРПОРАТИВНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Гришеніна О. О. 

к.е.н., доцент Красномовець В. А. 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 
 

Актуальність теми. Аналізуючи сучасну ситуацію на підприємствах 

України є необхідність впровадження та покращення соціальної корпоративної 

відповідальності як на рівні однієї компанії, так і на рівні економічної  спільноти 

в цілому. В умовах поширення соціально-економічних та політичних проблем 

тема внутрішньокорпоративної соціальної відповідальності підприємств є 

досить актуальним питанням менеджменту та суспільного розвитку в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Визначаючи корпоративну соціальну 

відповідальність (КСВ) як «відповідальне ставлення компанії до свого продукту 

(послуги), споживачів, працівників, партнерів, громади та навколишнього 

середовища; ефективну взаємодію та постійний діалог компанії із суспільством; 

добровільний спосіб ефективної інтеграції соціальних, етичних, екологічних 

аспектів до управління бізнес-процесами з метою досягнення позитивного 

впливу підприємства на суспільство і навколишнє середовище та вирішення 

найгостріших соціальних проблем» [1], слід зазначити, що розпочинати 

впровадження соціально відповідальної політики компанії необхідно з власного 

персоналу. Адже відомо, що робітник компанії є спрощеною моделлю самої 

компанії. Тому персонал компанії завжди виступає її обличчям, показуючи 

успішність та конкурентоспроможність підприємства на національному або 

світовому ринку. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), насамперед, це 

відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо 

чи опосередковано ці рішення впливають. 

Однією із складових КСВ є соціальна відповідальність, яку беруть на себе 

компанії за вплив її діяльності на споживачів, працівників, громад та 

навколишнього середовищі в усіх аспектах своєї діяльності. 

У загальному розумінні КСВ це довгострокове зобов'язання компаній 

поводитися етично та сприяти економічному розвитку, одночасно покращуючи 

якість життя працівників та їх родин, громади й суспільства загалом. 

З точки зору структури соціальних інвестицій, пов'язаних з реалізацією на 

практиці концепції КСВ організації, вони можуть бути спрямовані як всередину 

організації, так і в зовнішнє середовище. КСВ, що реалізується за допомогою 

інвестицій, які спрямовані всередину організації, називається внутрішньої. 

Соціальні інвестиції в цьому випадку можуть бути такі, як: матеріальні, 

технологічні, управлінські, фінансові та інші ресурси компанії, що 

направляються на реалізацію корпоративних соціальних програм. При цьому 

методи реалізації КСВ можуть бути різноманітні: грошові гранти, благодійні 

внески та спонсорська допомога, соціальний маркетинг, фінансування, соціальні 

інвестиції та інші.  
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Стан та розвиток саме внутрішньої корпоративної соціальної 

відповідальності відображається через внутрішній (в межах організації) та 

зовнішній (між організацією та зовнішнім оточенням) рух персоналу, оскільки 

стандарти внутрішньої соціальної відповідальності, які існують в організації, 

свідчать про те, яку внутрішню політику стосовно власного персоналу 

проводить організація, наскільки працівники задоволені умовами праці в 

організації, наскільки є можливість навчатись та будувати кар'єру в межах 

організації, відображають стан соціально-трудових відносин, управління 

персоналом на рівні організації, нормування і організацію праці, управління 

продуктивністю праці, системи планування та оплати праці, програми навчання 

та розвитку персоналу, програми планування кар'єри. Індикаторами оцінки на 

рівні організації відповідно будуть: показники лояльності та залученості 

персоналу, середня тривалість роботи одного працівника в організації, причини 

звільнення з організації, плинність персоналу, кількість звільнених за власним 

бажанням, рівень продуктивності праці, коефіцієнт покриття внутрішньої 

потреби в персоналі, коефіцієнт готовності кадрового резерву, співвідношення 

рівня внутрішнього та зовнішнього руху персоналу. 

До суб'єктів, які мають забезпечувати корпоративну соціальну 

відповідальність організацій відносяться: 

 всі організації незалежно від форми властності; 

 органи державної виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування; 

 об'єднання роботодавців усіх рівнів; 

 профспілки всіх рівнів; 

 об'єднання працівників, громадські організації, спеціалізовані 

благодійні фонди. 

Внутрішня КСВ проявляється у відносинах власників і керівництва з 

працівниками організації. При цьому мається на увазі не тільки базовий рівень 

відповідальності, який визначається законодавством, тобто, така собі правова 

або юридична відповідальність, а й більшою мірою додатковий добровільний 

відгук організації на соціальні проблеми, що виникають у її працівників. 

Відповідно таким розумінням до заходів внутрішньої соціальної 

відповідальності бізнесу можна віднести діяльність організації, здійснювану в 

наступних напрямках: 

1) заходи соціального захисту співробітників організації; 

2) розвиток людського капіталу організації; 

3) виявлення і врахування інтересів працівників організації при прийнятті 

важливих управлінських рішень; 

4) проведення соціально відповідальної реструктуризації. 

До першого напряму – заходам соціального захисту співробітників 

організації - можна віднести наступні конкретні її види: 

 ліквідацію всілякої дискримінації при наймі на роботу, оплаті 

праці, кар'єрному просуванні; 

 заходи щодо забезпечення захисту життя і здоров'я працівників, а 

також надання допомоги працівникам в критичних ситуаціях. При цьому слід 

зазначити, що до розробки концепції КСВ питання розглядалося вужче, йшлося 

тільки про безпеку праці. Зараз питання розглядається набагато ширше і заходи 

щодо забезпечення захисту життя і здоров'я працівників вважаються 

необхідними в КСВ; 

 підтримання гідної заробітної плати - стабільною і при цьому 

соціально значимою. 
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Другий напрямок – розвиток людського капіталу організації – 

відбувається через навчальні програми та програми підготовки та підвищення 

кваліфікації, що підвищує конкурентоспроможність працівників, знижує 

залежність від одного роботодавця, зменшує навантаження на державний 

бюджет в разі втрати працівником свого місця. Розвиток людського капіталу 

проводиться в рамках стратегії розвитку персоналу з метою залучення та 

утримання талановитих співробітників. Крім навчання та професійного 

розвитку, може включати також застосування мотиваційних схем оплати праці, 

підтримка внутрішніх комунікацій в організації. 

Третій напрям КСВ – система взаємодії з працівниками як основними 

робітниками будь-якої компанії. Цей напрямок включає виявлення і врахування 

інтересів працівників при прийнятті важливих управлінських рішень. Подібний 

підхід відображає одну з ключових тенденцій останнього часу - відповідальне 

ставлення до співробітників і ефективне управління персоналом передбачають їх 

всебічне залучення в процес розвитку організації. 

Четвертий напрямок - соціально відповідальна реструктуризація. Цей 

напрямок соціальних програм компанії, яке покликане забезпечити проведення 

реструктуризації соціально відповідальним чином. 

Говорячи про внутрішню спрямованість КСВ, слід виокремити 

наступні  показники: безпека праці; стабільність заробітної плати; підтримка 

соціально значущої заробітної плати; додаткове медичне та соціальне 

страхування співробітників; розвиток людських ресурсів через навчальні 

програми і програми підготовки та підвищення кваліфікації; надання допомоги 

робітникам в критичних ситуаціях; гнучкий графік роботи; додаткове фінансове 

заохочення; додаткове моральне заохочення [3]/ 

Говорячи про внутрішнє спрямування КСВ, слід відзначити, що сучасні 

вітчизняні підприємства потребують вдосконалення в даній сфері. Адже 

здійснення внутрішньої соціально відповідальної активності розуміється ними 

як, в більшій мірі, своєчасна виплата зарплатні. 

Таким чином, в управлінні внутрішнім спрямуванням корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ) слід керуватися наступними 

принципами: принципом розуміння та визнання працівників; принципом довіри 

керівництва до персоналу; принципом ефективності морального задоволення; 

принципом ефективної організації робочого місця; принципом цілісності 

організації та її працівників; принципом ефективності додаткового відпочинку; 

принципом підвищення кваліфікації; принципом упевненості у завтрашньому 

дні; принципом безпеки праці;  принципом залучення робітників до 

управління [2]. 

Дотримання усіх вищеперерахованих принципів дозволить покращити 

показники якості трудового життя та рівня корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Отже,  керівникам вітчизняних підприємств слід враховувати у своїй 

діяльності не лише суворе дотримання трудового законодавства, не лише 

створення сучасних і безпечних робочих місць, але й упровадження принципів 

відповідальної ділової практики, удосконалення механізмів управління 

персоналом відповідно до міжнародних стандартів та моральних цінностей. 

Література 1. Бурлакова Ю.М. Корпоративна соціальна відповідальність 

як основа гармонізації добробуту суспільства // Економіка: проблеми теорії та 

практики: Збірник наукових праць. – Випуск 252: В 6 т. – Т.IV. – 

Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С.881-891. 2. Посібник із КСВ: Базова 

інформація з корпоративної соціальної відповідальності / [О. Лазоренко, Р. 

Колишко та ін.]. – К. : Енергія, 2008 – 96 с. 3. Драбчук Т. Розвиток 
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корпоративної соціальної відповідальності у відносинах з працівниками 

підприємства / Т. Драбчук // Аграрний форум – 2015 : VІ Міжнародна науково-

практична конференція молодих вчених (28–29 травня 2015 року). – Суми, 2015. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРОБЛЕМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

к.е.н. Гришина Н.В, ст. Смірнова Л.Є. 

                        Національний університет  

кораблебудування ім. адмірала Макарова  

 

Ми не побоїмося взяти на себе відповідальність заявити що Україна, одна 

з небагатьох країн світу, яка вдосталь наділена природними ресурсами. Не 

використовувати їх на благо розвитку економіки, це просто суцільний злочин 

проти країни. Економіка  і природа – дві полярно різні величезні системи, які 

при правильній взаємодії між собою за допомогою людського фактору, можуть  

представити собою величезну силу інноваційного розвитку країни. Саме такі 

погляди несе в собі теорія зеленої економіки, яка дасть змогу вийти із екологічної 

кризи, підвищить конкурентоспроможність української економіки та істотно вплине на 

наявний ринок праці.  

Отже, зелена економіка – це напрям в економічній науці, який 

сформувався в останні два десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є 

залежним компонентом природного середовища, в якому вона існує та є його 

частиною.  

Досліджували теоретичні та практичні аспекти політики зеленої 

економіки: О. Балацький, Б. Буркинський, Т. Галушкіна, Н. Захаркевич, М. Като, 

О. Кузьмін, Л. Мельник, О. Чмир та ін. [1]. 

Все частіше в світі лунають громкоголосні вигуки про приголомшливі 

відкриття в сфері екології, які несуть в собі прямий вплив на економіку в цілому. 

Розглянемо детальніше ці інноваційні винаходи:  

 1.Технологія Zenithsolar – це нова технологія, розроблена ізраїльською 

компанією «ZenithSolar», вперше дозволяє сонячній енергії протиборствувати з 

викопним паливом, використовуючи вигнуті дзеркала, які можуть збирати в 

п'ять разів більше сонячної енергії, ніж звичайні геліоколектори. Неймовірний 

технологічний стрибок може підвищити загальну ефективність виробництва 

сонячної енергії на 75%. Вигнуті дзеркала компанії розташовані на території 

лише 12 квадратних кілометрів, і вже понад  10% населення Ізраїлю може жити 

за рахунок отриманої сонячної енергії [2]. 

 2.Вертикальні Ферми - зростання потреб призводить до нестатку  в 

харчових продуктах з кожним днем все з більшою силою, а зміна цільового 

призначення сільськогосподарських земель призводить до зменшення засівних 

площ. Рішенням цієї проблеми, надано компанією під назвою «Valcent», й 

полягає в розміщенні сільськогосподарських угідь за типом хмарочосів - вгору. 

Компанія винайшла гідропонну фермерську систему, що вирощує рослини які 

чергуються рядами, один над іншим. Таке чергування не тільки забезпечує 

точний обсяг світла для кожної рослини, а й вимагає менше води, ніж звичайні 

методи землеробства [4]. 

 3. Безртутне Енергоефективне Освітлення - дослідники компанії «RTI 

International» винайшли революційну технологію освітлення, яка в п'ять разів 

енергоефективніше ламп розжарювання і не містить ртуті, що робить її більш 
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екологічною, ніж компактні люмінесцентні лампи. Крім того, одержуване світло 

тепліше і естетичніше. 

Як тільки такі лампи надійдуть у продаж, у споживачів не залишиться 

жодного виправдання для використання звичайних ламп розжарювання. [5] 

 4. Розумні Вікна - компанія «Sage Electrochromics» займається 

«зеленими» технологіями і націлена на розробку розумних вікон на основі 

електрохромізму та стекол, що міняють відтінок при появі електричного заряду. 

Крім того, ступінь затіненості можна змінювати вручну поворотом вимикача, як 

ніби автомобільний перемикач яскравості для домашнього освітлення. Крім 

того, дана технологія вигідна й практична, адже вона регулює систему 

домашнього опалення, й економить витрати на енергію [4]. 

 5. Новий Спосіб Використання Енергії Води - компанія «Hydrovolts Inc» 

розробила революційний спосіб менш агресивного використання гідроканалів 

для отримання електрики. Замість того щоб перекривати дамбами могутні ріки 

або встановлювати турбіни в середини сильних океанських течій, компанія 

винайшла технологію, яка може черпати енергію зі спокійних проток та інших 

водних шляхів з регульованим плином. На відміну від звичайних 

гідроелектростанцій, які генерують електрику завдяки тиску води, унікальна 

турбіна компанії використовує кінетичну енергію, одержувану від тихих течій. 

Таку електростанцію можна встановити навіть на установці очищення 

каналізаційних стоків або харчових підприємствах [3]. 

 6. Модернізація Двигунів Поїздів - компанія «Amtrak» нещодавно 

запропонувала нову розробку для старих двигунів. Проект, який обіцяє на 50% 

скоротити викиди від дизельних моторів. Перший модернізований локомотив 

запустять  між Сан-Хосе і Сакраменто, Каліфорнія, США, і його вже назвали 

найчистішим пасажирським поїздом в Каліфорнії. Переобладнавши старі 

двигуни замість покупки нових, компанії вдалося заощадити 2 мільйони доларів 

США на кожному двигуні. Якщо й далі розвивати дану систему переоснащення 

двигунів, можна не тільки зберегти чималу суму грошей, але й навколишнє 

середовище. Ми сподіваємось , що в найближчому майбутньому така 

інноваційна технологія знайде своє місце в кожній країні індустріальних людей  

[6]. 

Отже сама природа піклується про своїх економічно-обізнаних 

мешканців. Вона на кожному кроці натякає на влучне використання своїх 

ресурсів для спільної взаємовигоди. Нам, як молодим науковцям, які прагнуть 

жити в індустріальній, економічно-розвиненій країні, без серйозних екологічних 

проблем, просто не можна нехтувати теорією Зеленої економіки, а навпаки, ми 

повинні класти її в основу економічні відкриття, і розвивати з кожним днем з 

рушійною силою. Всі представлені вище екологічно прості винаходи вже 

можуть конкурувати зі своїми звичайними аналогами, а в більшості випадках 

перевершують їх. Це лише ще одне підтвердження - що зі старими, звичними 

речами нас пов’язує лише брак винахідливості. Тому будемо сподіватися , що ми 

зможемо розвинути екологічну економіку , й мінімізуємо витрати на своє 

екологічно-безпечне життя. 
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ВКЛАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ 
ЕНЕРГІЇ 

 

1 курс зі скороченим терміном навчання, «Фінанси і кредит», Гончарук Аліна 

Олександрівна ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

 

Альтернативна енергетика покликана сприяти вирішенню, передусім, двох 

важливих проблем - енергоефективності та екологічної безпеки, які є одними з 

найбільш гострих на даний час. Процес модернізації регіональної та 

національної економіки значною мірою може активізувати розвиток 

альтернативної енергетики, забезпечити дотримання принципів сталого розвитку 

та високих світових екологічних стандартів господарської діяльності. На 

сучасному вітчизняному ринку енергоресурсів, альтернативні джерела енергії 

тільки починають поступово розвиватися. У 2012 році найвищі темпи зростання 

встановлених потужностей продемонстрували вітроелектростанції (ВЕС) - у 2,2 

разу (зростання на 141,5 мегават), обсяг виробництва - до 262,8 мегават; сонячні 

електростанції (СЕС) - в 1,7 разу (зростання на 130,3 мегават), обсяг 

виробництва - до 317,8 мегават. З урахуванням зміни і корегування 

встановлених потужностей, які входять в об’єднану енергосистему України[1]. 

Одна з найпотужніших електростанцій в с.Ботієвка, є Ботієвська 

електростанція, яка побудована в 2012 році. В цей час на ній збудували 30 

вітряків, а в 2014 ще 35. За 2016 рік ВЕС виробила 600 млн., квт год. Цього 

вистачить аби протягом 5 місяців забезпечити енергією місто Запоріжжя. Коли 

станція пропрацює 20 років, то зекономить для України майже 35 млн., тонн 

вугілля і вбереже повітря від мільйонів тонн вуглекислого газу. В цей проект 

інвестори вклали 340 млн., євро. 

Для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з 

енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності 

яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію «зелений» тариф 

становить: 

• з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року - 377,39 коп/кВттод (без 

ПДВ); 

• з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року - 338,95 коп/кВттод (без 

ПДВ); 

• з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року - 302,26 коп/кВттод (без 

ПДВ)[2]. 

Для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії 

сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані на 

дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків будівель та споруд), 

величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в 

експлуатацію «зелений» тариф становить: 

http://www.unescap.org/
https://www.rti.org/about-us
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• з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року - 649,95 коп/кВттод (без ПДВ); 

• з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року - 616,75 коп/кВттод (без ПДВ); 

• з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року - 587,05 коп/кВттод (без ПДВ); 

• з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року - 527,65 коп/кВттод (без ПДВ); 

• з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року - 469,99 коп/кВттод (без ПДВ)[2]. 

На американських військових базах, розміщених на південному заході 

США, уже 

звичайним явищем стало використання великих сонячних батарей, які, в деяких 

випадках, забезпечують більше 40% потреб в енергії військової бази. 

Енергоефективність також знайшла своє місце на полі бою, де сонячні панелі, 

адаптовані для наметів і рюкзаків, є звичним явищем. Ці міцні і легкі панелі 

усувають необхідність возити з собою генератори і паливо на далеку відстань, і 

дозволяють солдатам пересуватися на великі відстані швидше і тихіше, ніж 

раніше. 

Також Дністровська ГАЕС - є невід’ємною складовою частиною 

енергетичної стратегії держави до 2030 року. Згідно з початковим проектом, 

Дністровська ГАЕС має складатися із 7-ми гідроагрегатів загальною потужністю 

2268 МВт в генераторному режимі та 2947 у насосному, що ставить її на шосте 

місце у світі за встановленою потужністю. 

На сьогодні повністю готова і функціонує перша черга ГАЕС у складі 

трьох гідроагрегатів. У генераторному режимі вони сумарно здатні видати 

потужність 972 МВт, що практично дорівнює потужності 1 блока атомної 

електростанції або, для прикладу, близько половини споживання київського 

енерговузла. Нині ведеться будівництво другої черги ГАЕС у складі чотирьох 

гідроагрегатів, наразі зводиться перший з них. Планується, що гідроагрегат №4 

станції буде введений у експлуатацію в 2019 році. 

Унікальність станції полягає в тому, що вона працює в режимі “насос - 

турбіна” та дозволяє використовувати акумульовану в нічний час енергію для 

виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу. 

«Астарта-Київ» - найбільший виробник цукру в Україні і єдиний виробник, 

який використовує для виробництва біогаз[3]. 

Рішення будувати біогазовий завод з'явилося у керівників «Астарти» тоді, 

коли Глобинський цукровий завод став продукувати шість тисяч тонн цукру в 

добу та, відповідно, 1,2 тисячі жому. І постало питання його подальшої 

утилізації. Наявне в «Астарті» молочне стадо могло з'їсти тільки близько п'ятої 

частини жому. Як розповідав незабаром після відкриття заводу технічний 

директор «Астарти» Ігор Рілик, продати решту в регіоні розміщення заводу 

неможливо — немає попиту. «Вивозити жом на поля й приорювати теж можна 

лише свіжим. Якщо він закисає, то може завдати великої шкоди й закислити 

ґрунт, що негативно вплине на врожайність», заявив він. 

Його проектна потужність досягає 150 тис. куб. м біогазу/день, що 

еквівалентно 75 тис. куб. м природного газу. Основна сировина - буряковий 

жом. Але додатково в реакторі «спалюють» гідрофуз із соєвого заводу, пожнивні 

залишки кукурудзи та інші рослинні рештки. Також використовується гній з 

молочних ферм. 

«За минулий рік біоенергетичний комплекс справив 10,5 млн куб. м. У 

сезон цукроваріння на цукровому заводі біогазом заміщається до половини 

потреби в природному газі». За їхніми даними, середня витрата газу на 

переробку тонни цукрових буряків на підприємствах «Астарти» становить 23 

куб. метра. Завдяки біогазу компанія змогла заощадити до 5 млн куб. м 

природного газу. 
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Енергоносії в Україні дорожчають з кожним роком. З першого березня на 

30% збільшилась ціна на електроенергію, а вже наступного року, якщо ціна на 

нафту піде уверх, збільшаться ціни на газ. У таких умовах цікавість до "зеленої" 

енергетики зростає. «Астарти» вирішила розпочати проект "Зелена енергія", у 

якому розповідати про успішні та цікаві проекти зеленої енергетики у 

сільському господарстві. 

До 2050 року Україна може повність перейти на відновлювальні джерела 

енергії. Природні джерела енергії використовують приватні домогосподарства. 

Наприклад сімейне господарство, яке має сонячну електростанцію потужністю 

30 квт, 12 000 енергії споживає, 13 000 вітдає державі по «зеленому» тарифу, що 

становить 60-65 000 грн., за 6 місяців. А сама електростанція коштує 30 000 

доларів. 

З усього написаного можна зрозуміти, що альтернативна енергія є дуже 

вигідною для кожного громадянина, тому що зменшуються викиди в атмосферу 

та їхня вартість швидко окуповується, дає можливість домашнім господарствам 

додатково поповнювати сімейний бюджет, з якого вираховуються податки від 

продажу енергіє по «зеленому» тарифу, що вигідно також державі. 
Літературні джерела: 
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ІНВЕСТУВАННЯ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Грицаєнко Г.І., доц. Грицаєнко І.М. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

У сучасних умовах господарювання основним напрямом розвитку 

аграрного сектору економіки є використання енергоефективних технологій 

виробництва сільськогосподарської продукції, яке неможливо без відповідного 

технічного забезпечення. 

Проблеми технічного оснащення аграрного виробництва розглядалися у 

наукових працях таких дослідників, як О. Вишневецька, О. Захарчук, В. Скоцик 

та багатьох інших. Проте складність та багатогранність означених проблем 

вимагає їхнього подальшого системного вивчення, чим обумовлюються 

актуальність та мета обраної теми дослідження. 

Метою дослідження є вивчення стану забезпечення енергоефективною 

технікою аграрних товаровиробників, а також визначення ефективних способів 

його інвестування. 

За показником технічного оснащення аграрного виробництва Україна 

суттєво відстає від розвинутих європейських країн [4]. Серед 31-й країни Європи 

в 2000 р. (найбільш повні дані для аналізу) Україна разом з Болгарією з 

показником 98 од. на 100 кв. км орних земель посідали 28-29 місце, 

випереджаючи лише Російську Федерацію (60 од. відповідно) і Хорватію (27 од. 

відповідно). Перші місця посідали Словенія, Швейцарія та Італія з показниками 

6600, 2654 та 1938 од. відповідно, що в десятки разів перевищує середні по 

Україні показники. За період 2000-2008 рр. в Україні кількість 

сільськогосподарської техніки та тракторів на 100 кв. км орних земель зросла 

лише на 5,1% і становила 103 од. За даними Державної служби статистики 

України, за 2000-2016 рр. кількість тракторів всіх марок (без тракторів, на яких 

http://www.niss.gov.ua/artides/1174
https://prel.prom.ua/a266587-rozglyad-okupnost-sonyachnoyi.html
http://www.agravery.com/uk/posts/show/energetika-astarti-ak-cukrovomu-zavodu-zaroblati-na-biogazi
http://www.agravery.com/uk/posts/show/energetika-astarti-ak-cukrovomu-zavodu-zaroblati-na-biogazi
http://www.agravery.com/uk/posts/show/energetika-astarti-ak-cukrovomu-zavodu-zaroblati-na-biogazi
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змонтовані машини) в цілому в Україні скоротилася на 11,2% – до 339,9 тис. од., 

зернозбиральних комбайнів – відповідно на 21,7% до 52,7 тис. од. Аналіз лінії 

тренду дозволив зробити висновок про те, що за досліджуваний період кількість 

тракторів щорічно зменшувалась в середньому на 11,2 тис. од., зернозбиральних 

комбайнів – на 0,9 тис. од. 

Недостатня забезпеченість аграрного виробництва 

сільськогосподарською технікою призводить до того, що навантаження на неї в 

Україні в рази перевищує відповідні показники розвинених країн, що суттєво 

знижує її енергоефективність. Навантаження ріллі на 1 трактор в Україні з 82 га 

в 2000 р. збільшилась майже на третину і становила в 2015 р. 105 га (для 

порівняння: в США – 28 га, у Франції – 14 га на трактор [3]). Навантаження 

посівів зернових та зернобобових культур на 1 комбайн за 2000-2015 рр. в 

Україні з 203 га збільшилась до 262 га, або на 29,2% (для порівняння: у США, 

Франції та Німеччині навантаження на комбайн близько 55 га [3]). 

Динаміка руху сільськогосподарської техніки свідчить про те, що 

кількість тієї, яка вибула протягом року, значно перевищує кількість тієї, яка 

надійшла. За 2008-2010 рр. кількість тракторів та зернозбиральних комбайнів, 

яка вибула протягом року, в півтора-два рази була вища за ту, яка відповідно 

надійшла. За розрахунками [2], парк тракторів сьогодні складає 45% від потреби 

сільського господарства, зернозбиральних комбайнів – 48%, інших видів техніки 

– від 35 до 60%. Середній показник зносу сільськогосподарської техніки складає 

70%, в тому числі тракторів 78%, комбайнів – 71%.  

У табл. 1 наведені дані щодо придбання нових тракторів та 

зернозбиральних комбайнів сільськогосподарськими підприємствами України в 

2010-2016 рр. 

 

Таблиця 1 – Придбання нових тракторів та зернозбиральних комбайнів 

сільськогосподарськими підприємствами України в 2010-2016 рр. 

Роки 

Трактори всіх видів Зернозбиральні комбайни 

кількість, 

шт. 

загальна 

вартість, 

млн. грн. 

середня ціна 

кількість, 

шт. 

загальна 

вартість, 

млн. 

грн. 

середня ціна 

грн. за 

шт. 

% до 

попере

днього 
року 

грн. за 

шт. 

% до 

поперед

нього 
року 

2010 2931 998,0 340508,6 113,5 767 841,3 1096820,1 106,4 

2011 2983 1352,4 453374 133,1 804 1140,3 1418244 129,3 

2012 3010 1471,9 488997 107,8 541 802,3 1482984 104,6 

2013 2788 1512,7 542566 111 524 806,2 1538600 103,8 

2014 1822 1305,5 716533 132 336 673,6 2004757 130,4 

2015 2095 2627,4 1254125 175 479 1573,7 3285475 163,9 

2016 3777 5654,7 1497137,7 119,4 902 3583,5 3972840 120,9 

2016 

у % 

до 

2010 128,9 566,6 439,7 х 117,6 425,9 362,2 х 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

 

За 2010-2016 рр. збільшилась кількість придбаних 

сільськогосподарськими підприємствами нових тракторів та зернозбиральних 

комбайнів – відповідно на 28,9% та 17,6%. При цьому їх загальна вартість 

збільшилась відповідно в 5,7 та 4,2 рази внаслідок росту цін: збільшення 

середніх цін на трактори всіх видів за 2010-2016 рр. становив 4,4 рази, 

зернозбиральних комбайнів – відповідно 3,6 рази.  

За даними, які оприлюднені Міністерством аграрної політики України, 
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мінімальне науково обґрунтоване щорічне оновлення машинно-тракторного 

парку до технологічної потреби в цінах, які склалися на початок 2016 р., 

становить 35 млрд. грн., у тому числі близько 40 тис. тракторів (15 млрд. грн.) та 

майже 7 тис. зернозбиральних комбайнів (10,5 млрд. грн.) [5]. Підтримуємо 

думку О. Захарчука, який вважає однією з причин незадовільних темпів 

відтворення основних засобів аграрного виробництва недосконалість 

амортизаційної системи, яка не відповідає виробничим витратам основного 

капіталу, а також використовує кошти амортизаційного фонду не за 

призначенням [1, c. 78].  

Погіршення стану оновлення матеріально-технічного забезпечення 

аграрних підприємств пов’язано з недостатньою кількістю власних коштів, що 

обумовлює актуальність пошуку найбільш ефективних зовнішніх джерел його 

фінансування. Найбільше розповсюдження мають фінансовий лізинг та 

банківське кредитування. Порівняльний аналіз умов фінансування, які надаються 

НАК «Украгролізингом» та Укрексімбанком для придбання сільськогосподарської 

техніки свідчить про те, що фінансовий лізинг є більш привабливим, ніж банківське 

кредитування. Так, НАК «Украгролізинг» надає можливість вибору строку 

кредитування (3, 5 і 7 років), варіантів погашення заборгованості (виплати 

щомісячно, один раз на 3 або 6 місяців), розміру авансового платежу (10 або 15%). В 

Укрексімбанку на купівлю нової сільськогосподарської техніки передбачені строки 

кредитування до 5 років, щомісячне або щоквартальне погашення боргу, розмір 

авансового платежу від 15%. Подорожчання оплати за користування кредитною 

послугою в НАК «Украгролізинг» в залежності від обраного розміру авансового 

платежу становить відповідно 23,5 та 24,3%, Укрексімбанку – 52,6%, що більше, ніж 

вдвічі. 

Таким чином, можна зробити загальний висновок про те, що розвиток 

вітчизняного аграрного виробництва потребує значних додаткових обсягів 

інвестицій у енергоефективне технічне забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників. Проте його рівень тривалий час погіршується внаслідок 

багатьох причин, однією з яких є відсутність достатніх власних коштів для 

енергоефективного оновлення машино-тракторного парку. В якості зовнішнього 

джерела фінансування подібних інвестицій пропонуємо розширити 

використання фінансового лізингу. 

Перспективами подальших досліджень цього питання є визначення 

напрямів інституційних перетворень, які сприятимуть покращенню 

інвестиційної привабливості та енергоефективного технічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва. 
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студ. групи ЕМ-21 Давиденко Д.В., Позняков Д.В. 

Харківській національний автомобільно-дорожній університет 

 

Світові зміни, що торкаються усіх сфер господарювання, мають 

безпосередній вплив на агро господарство України. Розширення сфер 

застосування підприємницької діяльності у сільських регіонах призводить до 

створення об’єктів сільського туризму або агротуризму. Світовий досвід та вже 

існуючи приклади подібного виду господарської діяльності в різних частинах 

світу дають численні приклади успішного впровадження нових видів діяльності 

селянами. Актуальність ця тема має і для українського селянства у тих умовах, 

що склалися в економіці. Є вже успішно працюючи проекти з аграрного 

туризму, але їх впровадження можливо і інших регіонах, наприклад 

Слобожанському. 

Подібного роду діяльність дасть змогу акумулювати капітали, зацікавити 

потенційних інвесторів, і що має значний вплив у сьогоденні, скласти 

позитивний образ українського аграрного сектору як у співвітчизників так і 

іноземних гостей. Окрім матеріального аспекту даного виду діяльності можна 

також залучити і соціально-культурні аспекти, серед яких: підвищення 

культурного рівня сільського життя, налагодження та благоустрій сільських 

громад, відновлення та поширення традиційних звичаїв та ремесл. 

Огляд вже існуючих проектів, які були збудовані і успішно впровадженні 

говорить не тільки про можливості, а й про конкретно виконані зобов’язання та 

стабільно прибуткові підприємства, що є головним рушієм у сучасних реаліях 

українського бізнес-середовища. Так подібні проекти першими користувалися 

популярністю у заможних жителів Англії, що не мали змоги подорожувати за 

кордон. Ознайомлення з побутом та традиціями інших графств, огляд маєтків та 

історичних пам’яток, популярне споглядання за пташками. Популярність таких 

мандрів була висока і в країнах Західної Європи та Сполучених штатах 

Америки. 

Більш близьким та прийнятним для українських реалій є приклад Польщі. 

Там широке поширення отримав відпочинок у сільській місцевості, саме у 

садибах селян, а не туристичних та готельних комплексах. Так турист отримає 

можливість зануритися у заміське життя, відчути відмінності сучасного 

швидкого темпу життя великих міст. Головними принадами для клієнтів цього 

виду відпочинку є спокій та неквапливе життя з традиційними для селян 

справами і побутом. Мешканцям великих міст, іноземцям, сім’я з дітьми цікаво 

побачити та відчути інший ритм та спосіб життя, залучитися для традиційно 

сільських справ, окрім цього є можливість отримання додаткових послуг, як то 

кінні прогулянки, збирання ягід та грибів, виконання з бажанням господарчих 

справ, майстер-класи з гончарної справи, плетіння, ткацтва, інше. 

Усе це та багато іншого не потребує значних змін у звичному темпі та 

ритмі життя сільської громади. Серед бонусів є покращення добробуту селян та 

додаткові робочі місця (у сільських регіонах питання працевлаштування більш 

гостріше). Загалом усі завдання, вирішувані за допомогою сільського туризму 

мають довгостроковий характер дії для кожного регіону, де проводяться ці 

проекти. Прикладом для України є Львівська, Чернігівська області, Закарпаття. 

Де вже було реалізовано подібні проекти, що вже принесли не тільки відчутні 

економічні зміни у окремих сільських громадах, але й надалі нарощують 
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ефективність робіт, залучаючи нові населенні пункти до роботи та розширення 

існуючих.  

Всі ці проекти стали можливі не тільки завдяки освітянській роботі 

окремих організацій в Україні, що займаються поширенням аграрного туризму, а 

ще й підтримкою місцевих органів самоврядування. Подібне можна побачити 

аналізуючи рішення за даним питанням, прийняті на сесіях місцевих депутатів, а 

ще й за чіткою та прозорою схемою їх впровадження до життя. Ці рішення 

відбуваються не тільки на місцевих рівнях.  Так державою були  прийняті 

наступні кроки до законодавчого визначення статусу селян, що займаються 

зеленим або агротуризм: внесено наступні зміни до Закону України “Про 

особисте селянське господарство” (Закон N 742-IV, від 15.05.2003, Відомості 

Верховної Ради України, 2003, № 29), а саме частину першу статті 7 доповнити 

підпунктом шістнадцятим такого змісту: “добровільно надавати за плату або 

безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з 

розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, а також 

організації дозвілля й заходів, пов’язаних із використанням майна особистого 

селянського господарства, місцевими звичаями і традиціями гостинності”.[1] 

Приклад вже реалізованих проектів вказує на можливість реалізації 

подібних в межах Харківської області. 

Головними чинниками, що сповільнюють та ускладнюють реалізацію 

згаданих проектів самі селяни визначають відсутність інформації щодо 

необхідних інвестицій та процедур для початку роботи, непоінформованість як 

можна просувати дані послугу на ринку, відсутність спілкування з успішними 

підприємцями-селянами вже працюючими у цьому напрямку. Важко також 

сформувати політику цінотворення, що відрізняється від звичної для селян-

аграріїв. 

Отже першочерговим завданням є аналіз природно-кліматичних умов 

Харківщини для визначення відповідності вимогам зеленого туризму. Так 

розташування Харківського регіону на вододілі, що поділяє басейни рік Дніпра і 

Дону, в лісостепових і степових зонах. Є також достатня кількість необхідного 

мінімуму опадів. [2] 

Органічно і дуже мальовниче поєднуються ліси з водними ресурсами. 

Найбільш вдале поєднання це Печенізьке водосховище розташоване на відносно 

невеликій відстані від великих міст з розвинутою транспортною 

інфраструктурою, а також з системою доріг першої та другої категорії. 

Крім того в області 27 районів, 7 міст обласного значення (Харків, Ізюм, 

Куп’янськ, Лозова, Люботин, Першотравневе, Чугуїв), 61 селище міського типу 

та 1673 сільські населені пункти. [2]  

Після географічного аналізу розташування варто зробити аналіз 

житлового фонду, котрий можливо надавати для оренди агро туристам. Існуюча 

категоризація виділяє п’ять різновидів в залежності від умов та факторів впливу, 

за якими сам власник може оцінити свої умови проживання та бажані, а за 

необхідністю коригуючі існуючий стан зміни. По перше, це звичайно побутові 

умови: зручності у будівлі чи на вулиці, можливість використання кухні. Іншим 

критерієм є наявність інфраструктури, наприклад, магазинів, банків чи 

банкоматів, ресторанів, медичних установ, тощо. Ще одним з пунктів є 

розташування у безпосередній або пішій доступності лісів, водоймищ, річок, 

цікавих містин, історичних пам’яток, паломницьких місць. Одним з пунктів є 

наявні додаткові можливості послуг, як то: переміщення з аеропортів та вокзалів 

до місця розташування, наявність майстер-класів та екскурсій, прогулянки 

верхи, збір грибів та ягід, дегустації продуктів роботи селян, інші подібні 

заходи. 
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Отже наступним питанням, що виникає у селян при розгляданні даного 

виду робіт є ціноутворення майбутніх послуг. Варто при роботі та інформуванні 

селян потенційно зацікавлених у даному виді діяльності вказати на синхронність 

процесів формування вартості послуги у зеленому туризмі та в інших 

туристичних пакетах: святкові дні (Різдво, Новий рік, травневі свята) дорожчі за 

звичайні сезонні ціни, а от скидки варто надавати у міжсезоння весну та осінь. 

Так поінформованість власника садиби дозволить провести йому свій 

аналіз сильних та слабких сторін переліку майбутніх послуг, комплексом робіт 

які варто провести для реалізації послуг та оренди приміщень садиби. На цьому 

етапі робіт по реалізації проектів аграрного туризму на місцях варто знати 

ціновий діапазон даного виду послуг, його представленість у даному регіоні, 

приклади роботи у країні. На базі отриманих знань та аналізу визначити які 

інвестиції і в якому обсязі необхідні обов’язково, які можна виконати та бажані 

до виконання, а насамперед терміни їх окупності та рентабельність даного виду 

діяльності.  

Іншим важливим аспектом даного виду діяльності є його інформаційна 

доступність та поширеність. Селянам важко самостійно просувати даний від 

діяльності, що звичайно є супутнім до основних робіт (в більшості селян 

основною є сільськогосподарська діяльність). 

Для цього в Україні окрім туристичних операторів, що можуть 

співпрацювати у даному напрямку туризму, є спеціалізовані інтернет-ресурси 

Там головним для власника садиби є гідне представлення свого продукту. Якісні 

та «правдиві» фото та опис умов, додаткових послуг дозволить знайти попит 

згідно наданих пропозицій. Крім того сучасна розвинутись комп’ютерних 

технологій дає можливість провести активний діалог та визначитися 

майбутньому агро туристу та власнику садиби щодо необхідних послуг та 

можливості їх реалізацій. 

Цей нескладний механізм дасть змогу реалізувати прихований потенціал 

невеликих сільських громад, надавати поштовх до подальшого розвитку регіону 

у довгостроковому періоді. 

Література: 1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму 

[Електронний ресурс].–Режим доступу : URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55828 

2. Інформаційна-аналітична довідка : Харківщина у 2016 році 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://kh.ukrstat.gov.ua  

 

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В 

УКРАЇНИ 

 

Канд. екон. наук Докуніна К.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В сучасних умовах політичної та фінансово-економічної нестабільності в 

Україні спостерігається підвищення цін на енергоносії, що обумовлює 

необхідність переходу до впровадження енергоефективних технологій. З огляду 

на це, питання зменшення залежності від традиційних джерел енергії та 

пріоритезація використання альтернативних джерел енергії набуває особливого 

значення і актуалізує завдання визначення потенціалу альтернативної 

енергетики в України. 

За останні роки багато країн світу зосереджують увагу на використанні 

альтернативних джерел енергії, що можна охарактеризувати як глобальний 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55828
http://kh.ukrstat.gov.ua/
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тренд. За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії 

(IRENA), ще у 2013 р. загальний обсяг виробленої з відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ) вперше перевищив сукупні показники вугільної, нафтової та 

газової генерації. Варто зазначити, що у 2014 р. у структурі джерел енергії, 

отриманої із відновлюваних джерел, в розрізі країн світу спостерігаємо 

наступне: Китай – гідроенергетика (26 %) та вітроенергетика (31 %); США – 

біоенергетика (14 %) та геотермальна енергетика (28 %), Німеччина – сонячна 

енергетика (21 %), Південна Корея – енергія волн та океанів (48 %) [1].  

За даними Державної служби статистики [2] в Енергетичному балансі 

України за період з 2010 по 2016 роки, частка енергії, вироблена ВДЕ, у 

валовому кінцевому енергоспоживанні збільшилась, і становила 2,9 % та 5,8 % 

відповідно. В розрізі секторів економіки, за цей період відбулись такі зміни: 

електроенергетика з 6,5 % до 7,7 %; системи опалення з 2,4 % до 6,2 %; 

транспортний сектор з 1,1 % до 2,1 %. Зберігання позитивної тенденції 

збільшення обсягів використання ВДЕ в енергетичному балансі України 

дозволить диверсифікувати джерела енергії, що сприятиме зміцненню 

енергетичної незалежності держави та знизить рівень викидів забруднюючих 

речовин у навколишнє середовище.  

На сьогодні Україна має значний технічно-досяжний потенціал вироблення 

енергоносіїв з ВДЕ та альтернативних видів палива [3], який становить понад 

98,0 млн. т. у. п. на рік і за напрямами освоєння ВДЕ має таку структуру: 

вітроенергетика – 28,0 %, сонячна енергетика – 6 %, мала гідроенергетика – 3,2 

%, біоенергетика – 10,3 %, геотермальна теплова енергетика – 12,0 %, енергія 

довкілля (теплові насоси) – 18,0 %. 

Як бачимо, Україна має значний потенціал майже всіх видів нетрадиційних 

і відновлюваних джерел енергії, а також достатньо розвинену науково-технічну 

та промислову базу. Щодо останнього, то підтвердженням цього є участь в 

Бізнес-форумі «Енергоефективність та альтернативна енергетика», який відбувся 

у Харкові 29-30 березня 2018 р., експертів-аналітиків міжнародних інституцій; 

провідних спеціалістів у сфері біоенергетики; керівників підприємств, які 

успішно реалізують проекти у сфері енергоефективності та альтернативної 

енергетики та ін. В рамках програми Бізнес-форуму основними темами дискусії 

були проблеми енергоефективності та «зеленої» енергетики, сучасні 

енергозберігаючі технології та інноваційні енергетичні проекти. Спікери та 

учасники Форуму активно приймали участь в обговоренні досвіду впровадження 

енергоефективних технологій на прикладі теплонасосного обладнання, 

виробництва сонячних батарей та приєднання сонячних електростанцій до 

систем розподілення, газифікація відходів із біомаси тощо. 

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що Україна має значний 

потенціал ВДЕ, досвід впровадження енергоефективних технологій та інтерес 

науковців і практиків розвивати ринок альтернативної енергетики в Україні.  

Література: 1. Переломний момент. URL: 

http://www.business.ua/primarily/perelomnyy_moment-352512/  2. Державна 

служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 3. 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL: 

http://www.saee.gov.ua/ 
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“ЗЕЛЕНА” ЕКОНОМІКА ЯК ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

Дудкін Р.О., Козій В.С 

Група ЕМП-301, Факультет економіки та управління 

Наук.кер.доцент кафедри інвестиційної діяльності 

Красножон С.В.. 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

 університет імені  В. Гетьмана» 

 

За останні роки людство досягло значного прогресу у підвищенні 

матеріального добробуту, але ціною цього прогресу було погіршення стану 

природного середовища планети. Подальший економічний розвиток без 

суттєвих змін нинішньої економічної моделі призведе до зростання екологічних 

загроз та зробить неможливим сталий розвиток.   

В умовах глобалізації світової економіки зростає рівень вичерпності 

природних ресурсів. Потреби в ресурсах значно перевищують обсяги і 

швидкості їх природного поповнення. Тому відбувається виснаження природних 

запасів, наслідком чого є дефіцит ресурсів, забруднення води і повітря, нестачі 

прісної води та ін. Варто зазначити, що дана проблема стосується України, адже 

формування “зеленої” економіки, необхідно для підвищення інвестиційного 

клімату. 

Як наслідок, однією з найбільших нагальних проблем сьогодення є 

проблема досягнення необхідної збалансованості між розвитком суспільного 

виробництва та станом навколишнього середовища. Завдяки цій збалансованості 

можна досягти економічного й соціального прогресу як сьогодні, так і в 

майбутньому. З огляду на поставлену проблему, неабияку увагу привертає 

поняття «зеленої» економіки, яка вважається конкретним втіленням адекватного 

взаємоузгодження економічного, соціального та екологічного розвитку. 

Втілення моделі «зеленої економіки» в Україні в рамках функціонування 

світового господарства передбачає поєднання та узгодження економічної 

діяльності з проблемами навколишнього середовища[4]. Причому коло проблем 

та секторів, що потребують реформування є досить широким й починається від 

власне виробничого циклу і закінчується сферою послуг.  

Головною метою формування «зеленої» економіки є  раціональне 

споживання природних ресурсів та покращення екологічних показників, що 

сприяє зростанню інноваційної активності, призводить до покращення рівня 

життя населення та збільшення кількості робочих місць. 

Хоча для реалізації даної моделі необхідний перегляд умов забезпечення 

економічного зростання та оцінки рівня ефективності виробництва[1]. В умовах 

господарювання, виробництво екологічно чистої продукції викликає підвищення 

собівартості, а обсяги виробництва при цьому відповідно скорочуються. Отже, 

поліпшення якості продукції стає умовою відносного зменшення її кількості. 

Внаслідок цього виникає суперечність між кількісними та якісними параметрами 

виробництва в умовах підвищення рівня витрат. 

 Підсумовуючи вищесказане, у праці “Зелена економіка: суперечності та 

перспективи розвитку” Л. Марчук виділив наступні ключові принципи «зеленої» 

економіки[2]:  

- гармонізацію відносин у системі «природа – людина – виробництво», 

належну узгодженість економічних, соціальних та екологічних пріоритетів;  

- захист як людини, так і природи від руйнівного впливу виробничої 

діяльності суспільства;  
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- забезпечення сприятливих умов життєдіяльності у по- точному й 

майбутньому періодах;  

- гарантування зростання економічного потенціалу суспільства та його 

соціально-культурного розвитку в умовах екологічної безпеки. 

На нашу думку, сьогодні головне завдання «зеленої» економіки в Україні 

полягає у мінімізації екологічно шкідливого впливу на довкілля, спричиненого 

виробничою діяльністю суспільства. Досягти цього можна насамперед за 

допомогою кардинальної зміни технологічних процесів. Йдеться про 

застосування так званих «чистих» технологій, які дозволяють виробляти 

екологічно чисту продукцію, а також зводять до мінімуму, нейтралізують чи 

упереджують негативний вплив виробництва на довкілля. 

 Перспективними напрямами розвитку «зеленого» економіки для України 

у недалекому майбутньому, повинні стати[2]:  

- виробництво екологічно чистої продукції, що відповідає світовим 

стандартам; 

- масштабна перебудова технологічних процесів на основі екологічних 

вимог;  

- масове поширення безвідходного виробництва;  

- активізація маркетингової діяльності, спрямована на формування 

пріоритетного попиту населення на екологічні товари; 

- диференціація виробництва екологічно чистої продукції; 

- підвищення ролі соціально-екологічних цінностей у підприємницькій 

діяльності;  

- розвиток співробітництва з міжнародними екокомпаніями. 

ООН розробила 17 цілей досягнення сталого розвитку 2016-2030[3]. На 

нашу думку найбільш доречною ціллю, яка стосується даної тематики є 12 ціль, 

а саме “Забезпечення до раціональних моделей споживання і виробництва”, що 

предбачає наступні заходи[4]:  

1) здійснення Десятилітньої стратегії дій з переходу до використання 

раціональних моделей споживання і виробництва за участю всіх країн, при 

цьому першими до неї повинні приступити розвинуті країни, і з урахуванням 

розвитку і 

потенціалу країн, що розвиваються;  

2) до 2030 року досягти раціонального освоєння і ефективного 

використання природних ресурсів;  

3) рекомендувати компаніям, особливо крупним і транснаціональним 

компаніям, застосовувати сталі методи виробництва і відображати інформацію 

про раціональне 

використання ресурсів у своїх звітах;  

4) сприяти забезпеченню сталої практики державних закупівель у 

відповідності до національних стратегій і пріоритетам; 

5) до 2030 року суттєво зменшити обсяг відходів шляхом вживання 

заходів щодо запобігання їх утворенню, їх скорочення, переробки та повторного 

використання; 

6) раціоналізувати неефективне субсидування використання викопного 

палива, що веде до його марнотратного споживання, за допомогою усунення 

ринкових диспропорцій з урахуванням національних умов. 

Таким чином дані заходи роблять можливим збереження ресурсів, що 

сприяє розвитку “зеленої” економіки, поліпшенню її інвестиційного клімату та 

забезпечення сталого розвитку в Україні. 

Висновок. Отже, нами встановлено, що „зелена” економіка є засобом 

забезпечення сталого розвитку, а її формування передбачає перегляд стандартів 
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життя суспільства з метою збереження природного середовища, підвищення 

ефективності використання ресурсів, розвитку екологоорієнтованої діяльності та 

структурної перебудови економіки в бік збільшення частки „зелених” секторів. 

Це у сукупності змінює сучасні уявлення про альтернативні моделі соціально-

економічного розвитку, а також може бути використане під час опрацювання 

пропозицій щодо „зеленого” курсу України. 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРКІВЩИНИ: 

ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

К.і.н., доц. Євсєєв С.Є., к.е.н,  

доц. Тодріна І.В,   

к.б.н., доц.Чернишенко Г.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

На всіх  етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ 

розглядається як процес взаємодії людей і природи. В умовах науково-

технічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємної залежності 

матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток економіки  

неминуче пов’язаний  із включенням  у господарський  обіг надалі більшої 

кількості природних ресурсів і збільшенням навантаженням на навколишнє 

середовище. Використання природних багатств повністю залежить від рівня 

розвитку продуктивних сил  

і, навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на 

соціально-економічний розвиток суспільства, прискорюючи або сповільнюючи 

його динаміку. 

Наявність природних ресурсів на території є чи не найголовнішою 

умовою розміщення продуктивних сил у регіоні. Структура природних ресурсів, 

розміри їх запасів, якість, ступінь вивченості і напрями господарського освоєння 

безпосередньо впливають на економічний потенціал регіону. Наявність багатих 

та ефективних природних ресурсів сприяє економічному розвитку і багато в 

чому визначає обґрунтованість і реальність планів і прогнозів соціально-

економічного розвитку регіону. Вивчення природних ресурсів, з’ясування 

економічної ефективності їх територіального поєднання і раціонального 

використання являє одну з основних проблем регіональної економіки. 

http://nbuv.gov.ua/jpdf/Nvamu_ekon_2012_11_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vanp_2014_1_7.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecvd_2013_3_11.pdf
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У цьому аспекті виникає ряд регіональних завдань, які потребують 

вирішення, а саме: дослідження структури, масштабу, складу, економічної 

ефективності використання природних ресурсів у регіоні; 

вивчення територіальних поєднань природних ресурсів і перспектив їх 

господарського освоєння з метою комплексного розвитку виробництва в 

економічних районах і з’ясування найефективніших схем освоєння і 

використання природних ресурсів;  економічна оцінка природних ресурсів та їх 

територіальне сполучення як у країні, так і в окремих регіонах; 

прогнозування тенденцій розміщення і використання ресурсів відповідно до 

вимог науково-технічного прогресу. 

Прогнозування соціально-економічного розвитку Харківщини передбачає 

урахування кількісних і якісних параметрів природних умов і природних 

ресурсів, її сучасного природно-ресурсного потенціалу та ретельного 

дослідження динаміки використання ресурсів Харківщини протягом  

історичного періоду,  починаючи із заселення регіону. Поняття “природно-

ресурсний потенціал” часто використовується в науковій літературі. Збільшення 

економічного значення природних умов і природних ресурсів зумовлене тим, що 

вони розглядаються  

не лише  як предмети праці, а й як засоби виробництва. У зв’язку з цим 

виправданими є пошуки таких термінів, які найповніше визначали б 

економічний зміст природного середовища.  

За даними обстеження кількісних параметрів природно-ресурсного 

потенціалу Харківський області його компонентна структура в % від сумарного 

по Україні складає 4,3%, а саме: мінеральні-14,2;  водні - 11,4; земельні - 54,6; 

лісові - 3,9; тварини - 0,5; природні - 15,3 [ 3, ст.18-19]. 

Отже, головним  ресурсом  Харківщини є земля. Домінуючими грунтами 

області є чорноземи. Так, наприклад, у Борівському районі області вони 

займають  86,2% від обстеженої площі та 95,4% площі ріллі. Освоєність і 

розораність чорноземів складають відповідно 97,7  і 89,3%  і в цьому відношенні 

їх можливості вичерпані. Середньообласна освоєність і розораність грунтів 

складає відповідно 77,1% та 62,3% [1, ст.51]. Основною проблемою, що виникає 

при використанні цього ресурсу, є деградація грунтів, у тому числі – розвиток 

ерозійних процесів. Земельний фонд Харківщини характеризується 

виснаженістю, що пов’язане з його тривалим використанням.  

Баланс поживних речовин у грунтах області вже не одне століття є 

відємним. Для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу необхідно постійно 

вносити органічні добрива. Наукова обґрунтована потреба у мінеральних 

добривах складає 216,0 кг/га. Сучасні черноземи поширені там, де раніше був 

різнобарвний степ. Більшість території Харківщини в часи її інтенсивного 

заселення у XVI–XVII століттях покривав різнотравно-типчаково-ковиловий 

степ. Він являє собою рівнину, усіяну “яругами”, горбами, курганами, 

природними і насипними 1, ст.109. В степу на той  час жили понад 80 видів 

диких тварин і птахів 1, ст.108 .  На сьогодні,  у своєму споконвічному вигляді,  

степ практично не зберігся. Він повністю розораний. І що дуже небезпечно  - 

втрачено державний контроль за використанням грунтів, якістю добрив та  

культур, що вирощуються  та постачаються на споживчій ринок. 

     Інтенсивне використання земельних ресурсів протягом кількох століть 

значно скоротили інші ресурси Харківщини.  Так за даними на 1782 рік,  в 

річках Студенок,  Рудка та  Уди Харківського уїзду водились риби: соми, щуки, 

карасі, лині, плотва, вюни, раки. Вода в річках була придатною для 

використання людьми та худобою. У лісі: сосновому, дубовому, кленовому 

водились вовки, ведмеді, лисиці, зайці, тхори, білки; птиці. В лісах та полях: 
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орли, яструби, сови, коршуни, ворони, грачі, перепілки, синиці, овсянки, щогли, 

журавлі, дикі вутки, кулики 2,ст.60-70. На сьогодні річки Студенок і Рудка 

практично пересохли, а з перелічених видів тварин, риб та птахів залишились 

біля 20%, і ті в малій кількості. Полювання на звірів практично заборонено, а 

вилов риб є неможливим, хоча всього 200-250 років тому він був одним з видів 

економічної діяльності та джерелом харчування місцевого населення.  

  Таким чином, Харківщина останнім часом швидко втрачає свій 

природно-ресурсний потенціал. Для його збереження конче необхідно розробити 

дієву, ефективну програму, для якої передбачити значне фінансування з 

державних, приватних та громадських джерел.  
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PROSPECTS OF "GREEN" ECONOMY: REASONABLE EXPECTATIONS 

AND LIMITS TO GROWTH 
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The strong inflow of investments and the rapid pace of development of the 

"green" economy gave rise to a significant part of analysts and political circles serious 

expectations of its confident victory in the coming decades. This is evidenced by 

numerous reports and forecasts (including specialized UN agencies), prepared with the 

participation of international experts, management authorities and scientific 

institutions in both developed and developing countries. These reports consider the 

option of transforming the world economy into a low-carbon, resource-efficient 

economy by 2050 as the main scenario, and annual investment of about $1.3 trillion in 

2018-2050 as the main mechanism for implementing this scenario (about 2% of world 

GDP) in ten key sectors. These include: agriculture, forestry, water management, 

fisheries, utilities, energy, industry, tourism, transport, recycling and waste 

management. In the first four sectors, the development of which is most dependent on 

the availability of natural capital and weather and climate risks, it is recommended to 

direct a quarter of these "green" investments ($325 million), or 0.5% of world GDP). 

At the same time, it is specifically stressed that, despite the substantial scale of the 

proposed investments, this amount is by an order of magnitude lower than the average 

annual world investment, which in 2009 was equivalent to 22% of world GDP. 

Therefore, the necessary funds for investments can be attracted, provided that sound 

public policies are implemented and innovative financing mechanisms are used, 

including greenhouse gas emissions trading and microfinance. It is expected that the 

implementation of this scenario will provide for 5-10 years a higher annual rate of 

economic growth than investment in conventional development, in the absence of 

negative effects on the environment [1].  

At the same time, it is expected that the ratio of emissions to the environmental 

capacity of the environment (the so – called ecological footprint or imprint), which is 

1.5 today, will decrease to 1.2 by 2050, significantly approaching the 1-level 
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corresponding to sustainable development, while in the scenario of conventional 

development it may exceed 2. In addition, significant improvements in energy 

efficiency as a return on green investment are projected to reduce the world economy's 

energy demand by 40% by 2050, compared with the inertial development scenario (i.e. 

the global economy). While maintaining the volume of energy consumption) and 

reducing greenhouse gas emissions compared to their current level by a third [2]. We 

can agree with the authors and supporters of the "green" scenario of economic growth 

regarding its progressive mission and positive overall impact on the socio-economic 

development of the world, reducing environmental and climate risks. However, it 

seems necessary to distinguish reasonable expectations from factors and conditions 

that significantly limit the scope and effectiveness of projected global transformations. 

This will provide a more objective assessment of the prospects for the development of 

the "green" economy as a new segment of the world economy, including its main 

subjects, which include the Ukrainian economy [2, p.341]. 

The main constraints include:  

1. The inertness of the institutional and technological base of economic 

development, which is expressed in the inability of the world economy to adapt 

production processes to conditions of demand reduction at the same rate as it adapts 

these processes in conditions of demand growth. As a result, according to the 

international energy Agency, the decline in the growth rates of production and 

revenues of the corporate sector was not accompanied by an adequate reduction in 

emissions. This leads to an important conclusion, which is also confirmed by Russian 

practice: economic growth contributes to the reduction of specific emissions carbon 

owls, while recession is accompanied by an increase in these emissions and hence an 

increase in man-made risks of climate change [4]. 

2. There are significant differences in the level of development in the green 

economy, as well as the nature and extent of the impact of green investments on 

economic growth, both between countries and production complexes (industries). This 

is due to: the different scale and effectiveness of political and institutional support for 

the "green" economy in General and clean energy in particular, at the national level - 

on the part of the state, at the world economic level-by all key actors of the 

international community; the fact that not always and not all sectors and production of 

the "green" economy outperform competitors in terms of productivity and efficiency: 

very much depends on a particular technology, company, industry, region or country; 

while some entities get a triple win (for example, reducing emissions of pollutants and 

greenhouse gases simultaneously with production costs, create new jobs and increase 

profit), while others are in loss situation: costs exceed revenues, and  losses, and often 

lost jobs and closed production; with the fact that not all "green" manufacturing and 

technology are truly environmentally friendly and illustrates an example of a biofuel; 

with the ambiguity of the impact of investments in the development of "green" 

economy on the growth of production and employment in various production and non-

production sphere; with the ambiguity of the impact of the proposed by supporters of 

the "green" scenario of the global economy, reform the system of subsidies to 

stimulate public investment and expenditure on the development of green industries 

[5]. 

These circumstances do not imply the abandonment of the "green" economy, 

not a reckless desire to boost its growth to the accompaniment of environmental 

slogans, including for the sake of saving the climate, but a thoughtful, differentiated 

and phased approach to its development, taking into account the production, 

technological, socio-economic and natural-geographical specifics of the regions and 

the state. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СЕСТЕЙНОВОГО РОЗВИТКУ  

 

аспірант Іскаков А.А.  
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Розвиток світової економічної системи характеризується переходом від 

застарілої моделі функціонування енергетичної сфери, в структурі якої тривалий 

час мало місце домінування невідновлювальних носіїв енергії, великих 

виробників, недосконала конкуренція, до абсолютно нової моделі, що 

характеризується конкурентним середовищем, вирівнюванням можливостей для 

розвитку та мінімізацією домінування якого одного з видів або джерел 

виробництва енергії. В той же час значна перевага віддається проектам, метою 

яких є підвищення енергоефективності й використання енергії з відновлюваних 

джерел.  

Дана тенденція разом з новими економічними та технологічними 

викликами відкриває для української економіки нові можливості для досліджень 

та впровадження передових розробок у сфері видобутку та переробки 

енергетичних ресурсів, а також виробництва, постачання та споживання енергії. 

У зв’язку з цим виникає необхідність у виробленні енергетичної політики, що 

підвищувала б рівень еколого-економічної безпеки та стимулювала національну 

економіку до розвитку. 

На сьогоднішній день за рахунок власних ресурсів українська економіка 

може забезпечити потребу у паливних ресурсів менше ніж на половину від 

загального обсягу споживання.  

А. О. Касич, Я. О. Литвиненко та П. С. Мельничук вважають, що є два 

шляхи вирішення даної проблеми: 

1) знаходження таких постачальників енергії, що здійснюватимуть 

постачання за більш лояльними цінами, ніж є сьогодні; 

2) розвиток нетрадиційних видів енергії [1]. 

В існуючих умовах обмеженості ресурсів для виробництва традиційної 

енергії вчені вважають, що розвиток відновлювальної енергетики є більш 

перспективним, адже це забезпечуватиме підвищення рівня як еколого-
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економічної, так національної безпеки України та незалежності від зовнішніх 

факторів.  

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» 

альтернативною енергетикою вважається сфера енергетики, що забезпечує 

вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел 

енергії. У свою чергу, до альтернативних джерел енергії відносять сонячну, 

вітрову, геотермальну, гідротермальну, аеротермальну енергію, енергію хвиль та 

припливів, гідроенергію, енергію біомаси, газу з органічних відходів, газу 

каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до 

яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних 

родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів [2]. 

Високорозвинені країни світу не тільки здійснюють пошук можливостей 

використання альтернативних джерел енергії, а й збільшують обсяги їх 

використання. У світовій практиці можна побачити, що структура виробництва 

та споживання енергії має тенденцію до збільшення питомої ваги 

відновлювальних джерел енергії. До того ж зростають інвестиції у даний 

напрям, що свідчить про перспективність даної сфери.  

Наприклад, дослідимо динаміку споживання енергії з відновлюваних 

джерел у світі (табл. 1). З табличних даних можна побачити, що у 

високорозвинених країнах світу зростає споживання альтернативної енергії. 

Найбільшими споживачами відновлювальної енергії є США, Німеччина та 

Китай, а Україна в даному списку посідає одне з останніх місць.  

Одним з найбільш поширених і ефективних механізмів підтримки 

розвитку відтворювальної енергетики є механізм компенсації витрат у формі 

встановлення довгострокових фіксованих тарифів на електроенергію, що 

виробляється на основі використання відновлювальних джерел енергії.  Цим 

механізмом інвестор гарантує собі повернення інвестиційних коштів, шо були 

використані на встановлення відновлювальних джерел енергії з фіксованою 

нормою прибутковості. Ця модель підтримки інвесторів діє в Австрії, Данії, 

Франції, Італії, Німеччині, Нідерландах, Греції, Іспанії, Індії та інших країнах 

[4]. Подібна модель характерна й для України. 

 

Таблиця 1 - Динаміка споживання енергії з відновлюваних джерел у світі, 

млн. т нафтового еквіваленту 

Країни 
Роки 

2014 2015 2016 

США 67,2 71,5 83,8 

Канада 7,0 8,5 9,2 

Німеччина 32,1 38,1 37,9 

Франція 6,5 7,9 8,2 

Італія 14,1 14,3 15,0 

Велика Британія 13,3 17,5 17,5 

Індія 12,0 12,7 16,5 

Японія 11,8 14,8 18,8 

Китай 50,8 64,4 86,1 

Україна 0,4 0,4 0,3 

*побудовано автором на основі [3] 

 

До основних заходів, які необхідно здійснити для розвитку сектору 

відновлювальної енергетики України автор вважає віднести такі: 
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– закріплення на законодавчому рівні зростання споживання 

відновлювальної енергії. Це сприятиме зростанню рівня енергетичної й еколого-

економічної безпеки, сестейновому розвитку регіонів та країни в цілому; 

– надання пріоритетного статусу тим державним і муніципальним 

проектам, які спрямовані на виробництво електроенергії з альтернативних носіїв 

енергії; 

– спрощення доступу до фінансових ресурсів для проектувальників та 

користувачів відновлюваних джерел енергії; 

– посилення обізнаності пересічних громадян щодо можливостей 

впровадження енергоефективних проектів; 

– впровадження державному і місцевому рівнях в бюджетних та 

адміністративних будівлях та підприємствах системи енергоменеджменту тощо. 

 На думку автора, в умовах сьогодення для України постає питання 

переходу до прогресивної економіки на основі пошуку ресурсів для розвитку 

альтернативної енергетики та залученні інвестицій. Завданням держави на 

даному етапі розвитку є створення належних умов та механізму розвитку даної 

галузі, а це забезпечить підвищення рівня еколого-економічної безпеки та її 

сестейновий розвиток. 

Література: 1. Касич А. О. Альтернативна енергетика: світовий та 

вітчизняний досвід / А. О. Касич, Я. О. Литвиненко, П. С. Мельничук // Наукові 

записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Економіка». 

– 2013. – Вип. 23. – C. 43–47. 2. Про альтернативні джерела енергії: Закон 

України від 20 лют. 2003 р. № 555-IV. 3. BP Statistical Review of World Energy – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/ 

corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-

world-energy-2017-full-report.pdf 4. Савенко Б. М. Світовий досвід розвитку 

відновлювальної енергетики / Б. М. Савенко // Збалансоване 
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Мировой опыт подсказывает два пути развития «зеленой» энергетики. 

Первый предполагает активное развитие профильных частных компаний. 

Второй заключается во всесторонней государственной поддержке, включая 

выделение дотаций. Сегодня больше чем остро стоит проблема поиска новых 

источников энергии, при этом особое место занимают нетрадиционные. 

Европейское законодательство в сфере энергетики декларирует 20% уровень 

ВИЭ в общем энергобалансе Евросоюза уже к 2020 году. Стоит отметить, что 

данные регламенты в украинском законодательстве пока не соблюдаются. 

Согласно существующей законодательной базы и прогнозам экспертов 

показатель ВИЭ в общем электробалансе достигнет лишь 4,6% к 2030 году, а 

согласно проекту обновленной энергетической стратегии Украины этот 

показатель еще ниже.  

В своем развитии Украина уже прошла необходимый первый этап 

становления независимого государства, первичного формирования 

демократических институтов и рыночной экономики. Одновременно на фоне 

преобразований, которым подверглись другие страны (в том числе страны 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/%20corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/%20corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/%20corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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Центральной и Восточной Европы, страны бывшего СССР), следует признать, 

что в условиях глобализации экологических проблем происходит осознание 

неадекватности существующей модели экономического роста требованиям 

перехода к модели устойчивого развития и необходимости формирования основ 

«зеленого» экономического роста. Показатель энергоемкости ВВП Украины в 

несколько раз превышает показатели развитых стран Западной и Восточной 

Европы. Так, энергоемкость ВВП Украины в 2010 г. составила 0,55 т у.т. на 1000 

долларов США по сравнению с 0,1 - для Германии, 0,2 - для Польши и 0,46 - для 

России . Высокая энергоемкость в Украине является следствием особенностей 

структуры национальной экономики, смещенной в сторону более энергоемких 

отраслей, существенного технологического отставания большинства отраслей 

экономики от уровня развитых стран, а также ценовых искажений на внутренних 

энергетических рынках Стоит отметить, что низкая энергоэффективность 

является одним из основных факторов, который усиливает финансовый кризис в 

украинской экономике. Поэтому в настоящее время больше чем остро стоит 

проблема поиска новых возобновляемых и нетрадиционных источников энергии 

(ВИЭ и НИЭ). Существует довольно таки слабая связь между различными 

нормативно-правовыми актами, которые регулируют вопросы экологии, 72 

Економічні інновації Випуск № 53 2013 энергетики, проблемы 

энергосбережения и энергоэффективности. Нормы экологического и 

энергетического законодательства часто не согласованы между собой.  

Таким образом, в Украине возникла настоятельная потребность в 

усилении «зеленого» законодательства именно в сфере энергоэффективности. 

Следует отметить, что еще в 2006г. Украиной была принята Энергетическая 

стратегия Украины на период до 2030г. Согласно этому документу освоение 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии следует рассматривать 

как важный фактор повышения уровня энергетической безопасности и снижения 

антропогенного влияния энергетики на окружающую среду. Кроме того, 

Энергетической стратегией Украины предусмотрено, что пути и направления 

стратегического развития нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии в стране должны способствовать общим усилиям Европейского 

сообщества в сфере энергетики и отвечать основным принципам Зеленой книги 

«Европейская стратегия использования стабильной, конкурентоспособной и 

безопасной энергии» (2006 г). Перспективными направлениями развития 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Украине являются: 

биоэнергетика, добыча и утилизация шахтного метана, использование 

вторичных энергетических ресурсов, ветровой и солнечной энергии, тепловой 

энергии окружающей среды, освоение экономически обоснованного 

гидропотенциала малых рек Украины. К сильным сторонам Стратегии следует 

отнести попытку уменьшить зависимость Украины от потребления природного 

газа и тем самым повысить энергоэффективность. Среди слабых сторон следует 

отметить акцент на развитие атомной энергетики и увеличение потребления угля 

на электростанциях. Барьеры на пути повышения энергоэффективности имеют 

очень разную природу: ценовые и финансовые; барьеры, связанные со 

структурой и организацией экономики и рынка; институциональные, 

социальные, культурные, поведенческие барьеры и т.д. Они взаимосвязаны 

между собой и, как правило, усиливают тормозящее действие друг друга. 

Сегодня развитие генерации на базе ВИЭ в Украине стимулируется «зеленым 

тарифом», который обеспечивает рентабельность производства электроэнергии 

из нетрадиционных и возобновляемых источников. Стимулирование развития 

ВИЭ в дальнейшем способствует снижению стоимости их строительства за счет 

наработки опыта. На сегодня ставки «зеленого тарифа» в Украине достаточны 
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для обеспечения необходимого возврата инвестиций в объекты генерации ВИЭ. 

Предусмотренное законом уменьшение коэффициентов «зеленого тарифа» 

соответствует текущим прогнозам по снижению себестоимости строительства 

объектов, предназначенных для генерации с ВИЭ. При переходе на новую 

рыночную модель необходимо учесть механизмы возмещения «зеленого 

тарифа», которые являются существенными факторами при принятии решений 

по инвестированию в развитие альтернативной энергетики. 

 По результатам проведенного исследования можно выявить основные 

тенденции экономического, экологического и социального развития Украины. 

Сегодня эффективное развитие и рост национальной экономики все больше 

зависит от энергетической независимости страны. Современные тенденции 

национальной экономики характеризуются высоким уровнем энергопотребления 

на единицу ВВП. Поэтому основным из приоритетных направлений развития 

«зеленой» экономики страны является модернизация национальной энергетики и 

улучшение показателей энергоэффективности, как основы положительной 

динамики роста украинской экономики. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТНОЇ ВОДИ МІСТА ХАРКОВА 

 

Канд. економ. наук, доц. Янченко Н.В., ст. гр. ЕП-31 Король А.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Водопостачання є однією з найважливіших підгалузей житлово-

комунального господарства, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів 

України і суттєво впливає на соціальні та економічні аспекти розвитку країни. 

На жаль, сучасний незадовільний стан водних об’єктів показує, що проблеми у 

сфері охорони вод від забруднення та виснаження не тільки не знайшли 

вирішення, а й значно загострилися, особливо в останні роки. Аналіз санітарно-

епідемічної ситуації, яка склалася на території нашої держави свідчить, що 

вживання питної води як з централізованих, так і з децентралізованих систем 

водопостачання стає додатковим фактором ризику для здоров’я населення. За 

останні п’ять років у країні внаслідок спалахів гострих кишкових інфекцій з 

водним шляхом передачі збудника постраждало понад 5000 осіб. За рівнем 

захворюваності вірусним гепатитом А, для якого водний фактор передачі 

вірусної інфекції є визначальним, Україна посідає одне з провідних місць серед 

країн Європи.  

Питне водопостачання країни майже на 80% забезпечується за рахунок 

поверхневих вод. В Харківській, Донецькій і Луганській областях велику 

кількість промислових відходів розміщено у відвалах, різних смітниках, площа 

яких сумарно досягає 180 тис. га й щорічно збільшується. Обсяг знешкодження 

відходів в регіонах в останні роки знизився до 1%. Переважна частина 

токсичних відходів розміщується в поверхневих сховищах, внаслідок чого 

близько 30 тис.га земель у межах цих областей забруднені токсичними 

відходами. Обладнані згідно нормативних вимог об'єкти розміщення 

небезпечних відходів створені в регіонах лише на деяких підприємствах, що 

практично не впливає на загальну ситуацію. Серед головних проблемних 

аспектів водопостачання в межах всіх трьох областей є критичний стан очисних 

водопровідних споруд, технічний знос водогінних мереж, застаріла технологія 

водо очистки.  

На мою думку, для підвищення якості води потрібно провести такі заходи 

як:  

1. Санація та заміна водогонів і розподільчих мереж.  
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2. Очищення поверхневого стоку з селітебної території м. Харкова, 

будівництво та реконструкція зливної каналізації.  

3. Розчистка русел річок міста з метою покращення гідрологічного режиму 

та санітарно-епідеміологічного стану.  

4. Оснащення діючих хіміко-бактеріологічних лабораторій найсучаснішим 

обладнанням і приладами для контролю якості питної води згідно з вимогами 

ДержСанПіН, у т. ч.  

Сприятливим фактором для можливості досягнення якості питної води є 

залучення для водопостачання м. Харкова, що доповнюють один одного по 

гідробіологічних і сольовому сполукам двох основних джерел: гідрокарбонатної 

води р. Сіверський Донець і сульфатна вода р. Дніпро, тому що саме сольова 

сполука питної води з визначеним співвідношенням іонів визначає її корисність 

для здоров’я. Харківські артезіанські води мають бактерицидну дію і 

характеризуються гарним санітарно-хімічним станом, обумовленим практичною 

відсутністю в них нітритів і нітратів-іонів. Разом з тим, реалізація перерахованих 

передумов для досягнення якості питної води, що відповідає ДСТ 2874-82 «Вода 

питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю» передбачає здійснення цілого 

комплексу технологічних виробничих процесів по спецпідготовці до 

знезаражування, кондиціонуванню води і т.п.  

В останні роки в Харкові, як і по всій Україні, відбувається дійсний бум 

джерельних і мінеральних вод, що відносяться до природних джерел. Як відомо, 

основна відмінність між ними полягає в тому, що джерельні води є питною 

водою, а мінеральні води є лікарським засобом і, як будь-які інші ліки, повинні 

застосуються в строго визначених дозах за призначенням лікаря. Наприклад 

вміст солей у мінеральній воді перевищує в 3 – 5 разів припустиму для здорової 

людини концентрацію.  

Перспективною альтернативою джерельним і мінеральним водам є 

доочищення водопровідної води в спеціальній очисній установці, що 

доповнюється необхідною мінералізацією на основі йоду, кальцію, фтору й ін. 

Це дозволяє одержати високоякісну питну воду з заздалегідь заданими 

характеристиками за замовленням покупця безпосередньо в магазинах, де 

встановлені спеціальні установки доочищення. Процес одержання і контролю 

якості відбувається під безпосереднім спостереженням покупців. НПФ 

«Технологія» розробила доступну технологію доочищення водопровідної води і 

створила самоочисне устаткування (установки), що у найближчій перспективі 

будуть виробляти високоякісну воду для жителів міста. 

 

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ 
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Ковтуненко Ю.В., бакалавр Бондаренко Л.І. 
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За останнє століття відбулася значна кількість змін у сфері технічного 

прогресу людства. Вчені проводять багато досліджень з метою спростити життя 

людини. В цю хвилину мільйони людей працюють в шахтах задля того, щоб 

добути корисні копалини; теплові та атомні електростанції працюють без 

зупинок. Але з іншого боку можна побачити засоби, що тестуються на тваринах, 

збідніння ресурсів Землі та забруднення водних екосистем та екосистем суші. 

Прогрес задає темп, а, отже, необхідно знайти інструмент, який допоможе 
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крокувати в ногу з прогресом з мінімальними втратами для природи. Цей 

інструмент – «зелена» економіка.  

Термін «зелена економіка» вперше був використаний Д. Пірсом в назві 

книги [1]. Автор зазначив, що «зелену» економіку розглядали як синонім 

концепції стійкого розвитку. Згодом тема зеленої економіки почала 

обговорюватись не лише науковцями. Вона підіймалась на рівні міжнародних 

організацій (наприклад, ООН),обговорювалась урядами держав.  

«Зелена» економіка – це економіка, яка призводить до поліпшення 

добробуту людини і скорочення нерівності, при цьому не піддаючи майбутні 

покоління значним екологічним ризикам та екологічному дефіциту. Вона прагне 

принести довгострокові соціальні вигоди для короткострокових заходів, 

спрямованих на пом’якшення екологічних ризиків [2]. 

«Зелена економіка» – це суто новий, інноваційний підхід до виробництва 

та споживання матеріальних благ або послуг. Зелена економіка – це економіка з 

низькими викидами парникових газів, ефективним використанням ресурсів і 

врахуванням інтересів суспільства [3]. 

Цілі «зеленої» економіки: 

– захист, збереження, відтворення природних ресурсів і недопущення 

безповоротної втрати біологічних видів шляхом максимального скорочення 

негативного антропогенного впливу на оточуюче середовище, збереження та 

відтворення зелених насаджень, забезпечення цілісності екосистем води та суші, 

підвищення якості природних ресурсів тощо;  

– підвищення ресурсоефективності (збільшення продуктивності 

залучених у господарський обіг природних ресурсів і зменшення обсягу відходів 

завдяки впровадженню замкнутого циклу виробництва та утилізації відходів), з 

переорієнтацією на переважне використання відновлювальних ресурсів;  

– економічний розвиток на основі структурних змін, що ведуть до 

підвищення ваги «зелених» секторів (з використанням відновлюваних ресурсів) 

з відповідним скороченням «коричневих»;  

– забезпечення соціального прогресу в «зеленому» сегменті економіки – 

створення «зелених» робочих місць, зростання доходів населення, отриманих за 

рахунок зайнятості у «зеленому» секторі економіки, підвищення якості товарів 

та послуг шляхом надходження на ринок «зеленої» продукції тощо. 

Якщо кожен буде прикладати зусилля щодо розвитку «зеленої» 

економіки, то уже в найближчі роки буде помітним результат [4-5]. 

Стале споживання і виробництво передбачає стимулювання ефективності 

використання ресурсів та енергії; формування сталої інфраструктури; вільний 

доступ до основних соціальних послуг; забезпечення «зелених» і гідних робочих 

місць і більш високої якості життя для всіх. 

Рекомендації для споживачів матеріальних благ щодо введення в своє 

життя принципів «зеленої економіки [6]: 

1. Зважене, обдумане споживання. Це включає в себе зменшення 

споживання (необхідно купувати та використовувати лише ті ресурси, в яких є 

гостра необхідність), повторне використання та переробку товарів.  

2. Поступове введення альтернативних джерел електроспоживання. 

Наприклад, використання сонячних панелей дозволить не лише генерувати 

енергію для своїх потреб, а й в майбутньому може стати джерелом так званого 

пасивного доходу (можна продавати електроенергію). 

3. Використання екологічних та якісних матеріальних благ (продуктів, 

одежі, предметів побуту тощо). 

4. Поширення інформації про «зелену» економіку та екологію, адже в 

багатьох людей немає чіткого уявлення щодо сучасного становища довкілля, бо 
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майже відсутня освітня система в сфері екології, ресурсозбереження та 

енергоефективності. 

Рекомендації для виробників послуг чи матеріальних благ: 

1. Мінімізувати використання невідновлюваних ресурсів, занять, що 

можуть нанести шкоду навколишньому середовищу. 

2. Повторне використання товарів та природних ресурсів у виробництві 

(повернення частини матеріалів для повторного використання шляхом залучення 

їх до виконання певного технологічного процесу). Прикладами можуть бути 

повторне використання залишків шоколаду для нового виробу в кондитерській 

діяльності або повернення води насосом до верхнього акумулювального басейну 

в гідроакумулювальній електростанції.  

3. Обов’язкове сортування та утилізація відходів. 

4. Енергетична незалежність, зменшення використання корисних копалин 

в якості джерела енергії.  

5. Використання автомобілів, що працюють на електроенергії, а не на 

паливі для надання транспортно-логістичних послуг. 

6. Вибір найбільш ефективного методу виробництва не лише з точки зору 

затрат на його здійснення, а й з точки зору найменшої шкоди для довкілля. 

7. Проведення моніторингу стану навколишнього середовища поблизу 

власного підприємства (заводу, офісу тощо), аналіз отриманих даних та пошук 

вирішення проблем, якщо вони є. 

8. Введення екологічно правильної системи використання 

сільськогосподарських земель, використання екологічно чистих добрив (для 

підприємств, які пов’язані з землеробством, виробництвом зернових культур). 

9. Зменшення викидів парникових газів, що є одночасно ефективним 

методом боротьби зі зміною клімату. 

10. Відкриті заяви про свої погляди щодо «зеленої» економіки 

(наприклад, про виробництво з натуральних продуктів).  

Було встановлено, що «зелена» економіка – це економіка, що поєднує 

виробництво матеріальних благ або послуг та екологічні аспекти виробництва. 

Для того, щоб трансформувати сучасну економіку, необхідна сумісна діяльність 

споживачів та виробників матеріальних благ, а також участь держави шляхом 

керування та контролю за виконанням наказів та законів. Визначені 

рекомендації для споживачів та виробників, притримуючись яких можливе 

введення принципів «зеленої» економіки в повсякденне життя. 

Література: 1. Pearce D. Blueprint for a green economy / David Pearce, Anil 

Markandya, Edward Barbier. – London: Earthscan Publications ltd, 1989. – 193 p. 2. 

Allen C. A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth 

and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications 

Division for Sustainable Development / Cameron Allen, Stuart Clouth. – New York : 

UNDESA, Division for Sustainable Development. – 2012. – 65 р.3. Eaton D. 

Technology and innovation for a green economy [Electronic resource] / D. Eaton // 

Rev. Eur. Community Int. Environ. Law. – 2013. – Vol. 22, N 1. – P. 62–67.4. 

Ковтуненко К.В. Інноваційна інфраструктура: напрямки розвитку та участь 

держави / К.В. Ковтуненко, Ю.В. Ковтуненко // Вісник національного 

університету. «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – №725 – С. 122-125. 5. 

Ковтуненко Ю.В. Стратегія диверсифікації діяльності підприємств в системі 

стратегічного управління (С. 378-391) у кол. монографії «Інноваційна економіка: 

теоретичні та практичні аспекти»: монографія Вип. 2 / за ред. д.е.н., доц. К.В. 

Ковтуненко. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 906 с. 6. Ковтуненко К.В. Система 

управління інноваційними ідеями підприємства / К.В. Ковтуненко, Ю.В. 

Ковтуненко // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій 



181 

 

економіці: матеріали Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 19 жовт. 2017 р. – 

Полтава, 2017. - С. 242-244. 

 

КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 

Кандидат екон. наук, доц. каф. обліку, аналізу і аудиту 

Ковтуненко Ю.В., бакалавр Лозан А.Е. 

Одеський національний політехнічний університет 

 

Досить широкою популярністю придбала концепція «зеленої економіки», 

яка була заснована в процесі сталого розвитку. Суть якої полягає в 

збалансованому розвитку і зміні трьох складових, а саме економічного, 

екологічного та соціального спрямування. 

Зміни в економічній сфері полягати в перегляді поняття «економічної 

ефективності». Оскільки на практиці виявилося, що довгострокові проекти, які 

враховували закономірність природних процесів, за підсумком виявилися більш 

ефективними, ніж ті, які не брали до уваги можливі екологічні наслідки.  

Основні зусилля в області екології спрямовані на стабільність фізичних і 

екологічних систем, а саме необхідність враховувати постійно зростаючі 

потреби населення, а також розробки і впровадження проектів по відновленню, і 

позичена екологічних систем. 

Останнім, але не менш важливим напрямком є соціально, в рамках якого 

головною метою є зберегти культурну спадщину і різноманітність, при цьому 

всіляко зменшити конфлікти, які можуть привести до руйнівних наслідків 

природи. У зв'язку з чим виникає необхідність свідомість нового способу 

вирішення проблем. 

Ґрунтуючись на даних напряму можна зробити висновок, що «зелена» 

економіка – це економіка, спрямована на збереження благополуччя суспільства, 

за рахунок ефективного використання природних ресурсів, а також забезпечує 

повернення продуктів кінцевого користування в виробничий цикл. В першу 

чергу, «зелена» економіка спрямована на економне споживання тих ресурсів, які 

в даний час схильні до виснаження (корисні копалини – нафту, газ) і раціональне 

використання невичерпних ресурсів [1-3]. 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального 

розвитку. З цією метою здійснюється екологічна політика, спрямована на 

збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього 

середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, 

зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення 

гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання 

і відтворення природних ресурсів. 

Для повного переходу до «зеленої економіки» необхідно розвинути 

наступних напрямків [4-7]: 

– впровадження та популяризація поновлюваних джерел енергії. 

З кожним роком все гостріше стає питання про збереження природних 

копалин (нафта і газ). Оскільки природні копалини, не безмежні, а потреба в 

енергоресурсах зростає, з'являється велика необхідність в альтернативних 

поновлюваних джерелах енергії; 

– використання енергоефективність в комунальних спорудах. 
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Якщо говорити точніше, то проектувати, реконструювати і вводити в 

експлуатацію будівлі з теплоізоляційними конструкціями і системами 

теплопостачання, що призводить до значних тепловим заощаджень; 

– органічне землеробство в сільському господарстві. 

Йдеться про відмову використання пестицидів і різних харчових добавок, 

і заміна їх на органічні аналоги для підвищення врожайності та зниження 

негативних наслідків на природу; 

– удосконалення системи управління відходами. 

Даний напрямок також є обов'язковим пунктом яке необхідно вирішити, 

суть даної проблеми полягає в організації і розростанні звалищ, замість того щоб 

організувати завод з переробки вторсировини, а також організації проектів по 

утилізації відходів; 

– удосконалення системи управління водними ресурсами. 

Вода є одним з головних природних компонентів, без якої життя є 

неможливою. Тому раціональне використання водних ресурсів залишається 

проблемою набуває величезні масштаби. 

– розвиток «еко» транспорту. 

В даний час переважна більшість машин в світі їздять на бензині, що 

сприяє викиду парникових газів в атмосферу і в значній мірі впливають на 

здоров'я жителів мегаполісів. Одним з рішень є перехід на гібридні або повністю 

електричні машини, фактором який уповільнює цей процес, є дорожнеча машин; 

– збереження і ефективне управління екосистемами; 

Робота в цій сфері значним чином спрямована на збереження і 

відновлення унікальних природних багатств. 

Для подальшого розвитку та стабільного зростання «зеленої економіки 

необхідно враховувати не тільки фактичний прибуток від проекту, а також 

враховувати наслідки які спричинить за собою реалізація проекту. У зв'язку, з 

чим активно ведуться дебати на тему подальших заходів щодо збереження 

природних ресурсів, розвитку і впровадження альтернативних джерел живлення, 

а також ефективне використання ресурсів, що в значній мірі в довгостроковій 

перспективі може поліпшити життя людини і стан природи в цілому. 
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ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

КРАЇНИ 

 

Д-р.пед.н., канд.хім.н., проф. Кофанова О. В. 
Національний технічний університет України  

"Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського"  

 

На сьогодні Україна має розвинутий агропромисловий і транспортний 

сектори, а внаслідок цього − значні обсяги викидів токсикантів, у тому числі й 

парникових газів. Необхідність забезпечення сталого розвитку країни та 

створення умов для якісного життя наступних поколінь вимагають суттєвих 

економічних перетворень, особливо в транспортному секторі економіки. Отже, 

перехід України на засади зеленої економіки є актуальним завданням сучасності, 

і перспективним напрямком у цьому контексті є застосування модифікованих 

біодобавками палив, зокрема, модифікація дизпалива добавками біодизелю, який 

є екологічно максимально безпечним пальним та надає змогу скоротити обсяги 

спалювання нафтопродуктів. 

Проблемі підвищення енергетичної та екологічної безпеки країни 

присвячено багато робіт провідних вітчизняних та іноземних учених. Це, 

зокрема, роботи С. В. Бойченка, О. С. Волошкіної, Ю. Ф. Гутаревича, В. М. 

Ісаєнка, О. І. Запорожця, П. М. Канила, В. П. Матейчика, О. В. Лямцева, Г. Л. 

Рябцева, В. В. Трофімовича та інших науковців. Метою даного дослідження є 

обґрунтування ефективного і екологічно безпечного використання добавок 

біопалив для підвищення рівня екологічності дизельних автотранспортних 

засобів, особливо з огляду на еколого-економічну кризу в країнах ЄС, пов’язану 

з виробництвом та застосуванням дизельних автотранспортних засобів.  

Не секрет, що Україна все ще залишається однією з найбільш 

енергоємних країн світу, тому застосування "зелених" енергетичних ресурсів − 

палив біологічного походження створює сприятливі умови для переходу країни 

на засади екологічно орієнтованої економіки, сприяє покращенню стану 

навколишнього природного середовища та забезпечує якісні умови для життя 

населення країни. Зокрема, закон України "Про альтернативні види палива" 

покликаний регулювати принципи політики держави у сфері виробництва й 

використання біопалив, особливо з огляду на те, що до 2020 року планується 

підвищити частку використання альтернативних видів палив до 20 % від 

загального обсягу споживання всіх палив в Україні.  

Стратегія ЄС щодо використання палив біологічного походження 

спрямована на стимулювання розвитку його виробництва таким чином, щоб 

максимально позитивно впливати на довкілля [1; 2]. Застосування палив 

біологічного походження для живлення автотранспортних засобів, окрім 

ресурсозберігаючого ефекту, матиме також ефект зменшення викидів 

парникових газів, особливо − оксиду Карбону (IV) та оксиду Карбону (ІІ), а 

також викидів незгорілого Карбону − сажі з відпрацьованими газами 

автомобілів. У свою чергу, проблема скорочення обсягів викидів парникових 

газів та "black carbon" і енергетична безпека країни тісно між собою пов’язані. 

Наявність додаткового енергетичного ресурсу у вигляді добавок біопалив 

створює, по-перше, умови для диверсифікації постачання енергоносіїв, а, по-

друге, сприятиме підвищенню енергетичної незалежності країни.  
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Останнє зумовлено тим, що для виробництва біодобавок до моторних 

палив (МП) доцільно використовувати не тільки ріпакову чи соняшникову олії, а 

й тваринні жири, відпрацьовані олії, деревину, відходи лісопереробки, 

сільськогосподарських виробництв і харчової промисловості, інші біоресурси 

[3]. При цьому й виробництво, й використання біопалив є більш екологічними 

порівняно з іншими видами МП. Однак, відомо, що біопалива також не є 

повністю безпечним для довкілля й людини.  

Як показано у роботах [4−6], викиди основних шкідливих речовин (ШР) − 

оксидів Карбону, Сульфуру та Нітрогену, а також сажі тощо з відпрацьованими 

газами (ВГ) дизелів при додаванні до традиційного дизпалива біодобавок у 

кількості до 15−17 %об. скорочуються, але при подальшому підвищенні частки 

біокомпоненту відбувається зростання вмісту у ВГ оксидів Нітрогену, які є 

надзвичайно небезпечними для здоров’я людей і довкілля речовинами. Отже, 

повний перехід автотранспорту на альтернативні джерела біологічного 

походження у найближчому майбутньому залишається сумнівною 

перспективою. 

У той же час, вдосконалення каталітичних нейтралізаторів та 

застосування передових технологій у сфері очищення ВГ від оксидів Нітрогену 

може суттєво прискорити застосування біопалив у автотранспортному 

комплексі. Крім того, важливим аспектом впровадження екоорієнтованих 

технологій є позитивний економічний ефект для бізнесу, який виникає за умови 

його ефективної взаємодії з державою. Аналіз досвіду європейських країн, 

зокрема Швеції, показує, що екологізація економіки сприяє розвитку бізнес-

клімату, що привертає увагу міжнародних інвестиційних груп, забезпечуючи 

фінансування перспективних та інноваційних проектів. Отже, особлива увага 

сьогодні приділяється модернізації інфраструктури урбанізованих територій, 

"рекультивації" промислових зон міст із використанням новітніх альтернативних 

джерел електро- та теплоенергії, озеленення та очистки повітряного середовища, 

застосування альтернативних джерел енергії на транспорті. У цьому контексті 

розробки у сфері біоенергетики є перспективними для органічного поєднання з 

існуючими механізмами екологізації міст та економіки.  

Література: 1. Комісія Європейського економічного співтовариства: 

повідомлення комісії "Стратегія ЄC щодо використання біологічного палива". − 

Брюссель, СОМ (2006) 34 остаточний [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

www.minjust.gov.ua/file/30988. − Назва з екрана. 2. Грейсон М. Огляд Nature: 

Біопаливо, спеціальний додаток Nature від 23 червня 2011/Вип. 474/ № 7352 – 

С. 451−477 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.nature. 
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Особливістю здійснення будь – яких видів економічної діяльності є 

використання природних ресурсів. З поступовим збільшенням чисельності 

населення та розвитком підприємницької діяльності все більш актуальним 

постає питання раціонального використання та збереження природних ресурсів 

для майбутніх поколінь. Переважна більшість високорозвинених країн світу вже 

взяла за основу тенденцію до ресурсозбереження на всіх рівнях господарювання. 

Для України дане питання також є надзвичайно важливим так як є дуже багато 

вичерпних ресурсів, які користуються значним попитом підприємців, а тому 

потребують раціонального використання уже сьогодні. 

Перехід до ринкової економіки є одним із маленьких кроків до 

ресурсозбереження так як підвищення підприємницької активності сприяє 

відкриттю нових підприємств, використання нової техніки та новітніх 

технологій у виробництві, які на сьогоднішній день постійно вдосконалюються 

та спрямовані на безвідходне використання сировини у виробничому циклі. 

Сутність ресурсозбереження заключається в такому використанні 

природних ресурсів, що сприяє їх економії, а також збільшує обсяги 

виробництва при тій же кількості затрачених ресурсів. Ефективне використання 

сировини не лише здійснює позитивний вплив на діяльність підприємств та 

економіки в цілому, але й покращує навколишнє середовище, а також забезпечує 

відновлення природних ресурсів [1]. 

Доцільним є розгляд питання ресурсозбереження через призму інновацій. 

Так, наприклад, збільшення інвестицій в об’єкти інноваційного розвитку дають 

можливість створювати замінники певних ресурсів чи ж ресурсозберігаюче 

обладнання, яке в майбутньому дозволить раціонально використовувати 

природні ресурси країни. 

Так, постійне вдосконалення традиційного виробництва продукції, 

впровадження інновацій дозволяє зменшити кількість необхідних ресурсів, 

забезпечує економію грошових коштів підприємств та дає можливість досягати 

бажаних результатів діяльності за мінімальних витрат. 

Вагомою проблемою України є фінансування на розвиток передових 

технологій виробництва. Занадто повільним та достатньо тяжким є процес 

залучення інвестицій у вітчизняні підприємства через низьку їх озброєність 

основними засобами та використанням затратних технологій виробництва [2]. 

 Доволі частими випадками є вибір власниками застарілого обладнання у 

зв’язку з недостатністю наявних грошових коштів, що сприяє затяжному 

відставанню економіки країни та гальмуванню ресурсного збереження. 

Привертає увагу також факт не повного психологічного сприйняття 

підприємцями необхідності, а також доцільності розробки та впровадження 

ресурсозберігаючих методів виробництва продукції. 

Наступною категорією можливого ресурсозбереження варто розглянути 

вторинний ресурсний потенціал. Достатньо великі обсяги відходів зосереджені в 

металургійній, харчовій та лісообробній промисловості. Останніми роками 
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можна побачити тенденцію використання вторинних ресурсів підприємцями, але 

вона знаходиться на досить низькому рівні. Тому, постає питання розробки 

заходів з подальшої переробки відходів промисловості і формування таким 

чином безвідходного виробництва, яке сприятиме подальшому збереженню 

природно – ресурсного потенціалу країни, зменшенню собівартості виготовленої 

продукції та збільшенню прибутковості підприємств. 

Пріоритетним варіантом може також слугувати створення 

спеціалізованих підприємств з переробки вторинної сировини, які б 

забезпечували максимальне використання ресурсів з мінімізацією відходів. 

Спрямування видів економічної діяльності в бік розвитку та постійного 

вдосконалення виробничих процесів, в тому числі й ресурсозбереження сприяє 

все більшому привертанню уваги інвесторів та підвищенню можливості притоку 

грошових коштів. 

Можливими шляхами збереження природно – ресурсного потенціалу 

країни можуть також бути: 

 підтримка досліджень в сфері ресурсозбереження; 

 формування в суспільстві ідеології збереження екологічного стану 

середовища; 

 розробка стратегічних планів збереження природних ресурсів; 

 цільове фінансування пріоритетних галузей економіки, які потребують 

технічного переоснащення; 

 надання податкових пільг та знижок для підприємств із 

ресурсозберігаючими технологіями та технікою; 

 приєднання до міжнародних організацій зі збереження навколишнього 

природного середовища. 

Даний перелік заходів дозволить можливо не повністю, але частково 

відновити природні ресурси країни та уникне такого негативного явища як 

вичерпання необхідних сировинних запасів. Збереження природно – ресурсного 

потенціалу країни свідчитиме про ефективну стратегічну діяльність держави та 

економіки в цілому. 

Відтак, можна сказати, що в залежності від вірно сформованої політики 

підприємств та методів використання сировинних ресурсів залежить подальший 

розвиток економіки країни в цілому та її місце на світовому ринку. Ефективне 

використання ресурсного потенціалу відкриває нові можливості для розширення 

діяльності галузей, сприяє залученню іноземних інвестицій, створення 

конкурентного середовища серед виробників продукції, а також виходу на 

світові ринки. 

Тому, виникає необхідність у виборі оптимальних шляхів використання 

сировинних ресурсів. Потрібно переймати досвід розвинених країн світу та 

переходити до поступового формування у підприємців потреби в ефективному 

використанні природно – ресурсного потенціалу країни. Підтримка з боку 

держави дозволить підсилити важливість використання ресурсозберігаючих 

технологій та сприятиме зменшенню навантаження на навколишнє середовище. 

Обраний напрямок діяльності дозволить бути конкурентоспроможним не лише 

на внутрішньому ринку, але й на міжнародному рівні. 

Список використаних джерел: 1. Розміщення продуктивних сил України: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. 

Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 364 с. 2. Ляшенко І. О. 

Особливості та перспективи розвитку ресурсозбереження в Україні 

[Електронний ресурс] / І. О. Ляшенко // Ефективна економіка. – 2012. - № 11. – 

Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1537 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

К.э.н., доц. Кравченко Л.Н., ст. преп. Шевченко М.В. 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

 

На современном этапе развития современной цивилизации наиболее 

актуальными являются вопросы, решение которых будет способствовать 
дальнейшему поступательному движению человеческого общества по пути 

экономического прогресса. Это глобальные экологические проблемы 

человечества. К глобальным проблемам относятся вопросы, волнующие всё 

человечество в целом.  

В конце ХХ века человечество всерьёз задумалось о проблемах экологии. 

Общество наконец-то стало понимать, что высокие темпы развития науки и 

техники приносят не только пользу человеку, но и наносят огромный вред 

окружающей среде. Взаимосвязь экономики и экологии очевидна. Она 

проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от продуктов 

питания и заканчивая воздухом, которым мы дышим. 

В настоящее время экономические проблемы в обществе осложняются 

тем, что все большую часть ресурсов необходимо расходовать не на развитие 

производства, а на охрану окружающей среды. В результате этого перед 

человечеством встала проблема выбора одного из вариантов экономической 

политики: либо это будет ускорение экономического роста и улучшение 

материального благосостояния людей при снижении продолжительности и 

качества их жизни из-за загрязнения окружающей среды, либо же улучшение 

экологии и продолжительности жизни при замедлении темпов роста 

материального благосостояния.  

Так, преобладание нерационального использования природных ресурсов 

в результате экономической деятельности населения приводит к вырубке лесов, 

истощению почв, загрязнению водных и других ресурсов. В этой ситуации 

уместно вспомнить высказывание Т. Рузвельта: «Великой нацией нас делает не 

наше богатство, а то, как мы его используем».  

Проблема загрязнения и деградации окружающей природной среды в РФ 

стоит достаточно остро, да и экологическую ситуацию в России в целом сложно 

оценить однозначно. Поэтому для осуществления государственной 

природоохранительной деятельности необходима современная государственная 

экологическая политика, стратегической целью которой должно быть 

количественное и структурное снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду до такого уровня, который бы позволил гарантировать 

экологическую безопасность нации, поддерживать жизнеобеспечивающие 

функции экосистем биосферы, а также способствовать социально-

экономическому развитию общества. При этом следует иметь в виду, что 

административные методы играют важную роль в экологической политике 

государства, поскольку они призваны регулировать процессы охраны 

окружающей природной среды. Вместе с тем в условиях рыночного механизма 

особую значимость приобретают экономические методы управления, 

позволяющие не только «заставить», сколько «заинтересовать» предприятия 

осуществлять природоохранную деятельность. 

На данный момент в дискуссиях относительно возможного варианта 

стратегии в области охраны природной среды наиболее часто выделяют три 

различных подхода. 
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Первый подход состоит в том, что необходимо прямо сейчас, 

незамедлительно, проводить жесткие меры экологического контроля, несмотря 

на понесенные затраты и возможные экономические последствия. При этом 

положительный результат экологической политики может быть предопределен 

введением широкого комплекса мероприятий, главными из которых станут 

запреты на экологически вредные виды продукции промышленного и бытового 

назначения, ограничения на различные виды деятельности и т.д. 

Второй подход обусловлен тем, что данная ситуация в области охраны 

окружающей среды не рассматривается как критическая, в результате чего 

жесткие меры не только не нужны, но даже и вредны, так как они могут 

тормозить экономический рост. В свою очередь экономический рост – это не 

только материальные блага, но также образование и здравоохранение, а охрана 

окружающей среды далеко не единственный приоритет государства. Кроме того, 

поскольку ресурсы ограничены, необходимо тщательно взвешивать выгоды 

экономической политики и затраты на ее реализацию. Поэтому данный подход 

наиболее часто критикуется, так как краткосрочные экономические выгоды 

заслоняют собой перспективу получить в наследство многие экологические 

беды. 

Ну и наконец, третий подход направлен на активизацию мер по охране 

природной среды, но не путем введения всевозможных ограничений или 

запретов со стороны государства, а с помощью внедрения в рыночный механизм 

системы объективной оценки экологических последствий производства и 

потребления. В настоящее время, сторонники этой точки зрения отмечают, что 

стимулы загрязняющей деятельности сильнее стимулов «не загрязнять» как у 

предприятий, так и у потребителей. При этом более широкое использование 

налогов, например, на органическое топливо, определенные виды загрязнений и 

продуктов, и других экономических мер позволят сориентировать рыночный 

механизм на цели по охране окружающей среды. 

Таким образом, вышеописанные подходы отражают все возрастающую 

потребность интегрировать экологические цели в механизм хозяйствования, 

поскольку взаимосвязь экономических и экологических проблем вызывает 

необходимость использования как преимуществ рыночного механизма, так и 

мер государственного регулирования для обеспечения экологически 

сбалансированного развития экономики. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что одна из основных задач 

современного мышления – это переход от лозунга «Взять от природы всё» к 

лозунгу «Природа – наш дом».  Но так как глобальной экологической политики 

пока не существует, то изменение, по крайне мере, ориентации мировой 

экономики следует осуществлять уже сегодня. В результате этого появляется 

надежда на то, что в ближайшем будущем экологическая политика разных 

мировых держав будет формироваться под растущим воздействием глобальных 

факторов, задавая всё более новые приоритеты хозяйственного развития. 

Литература:  1. Гусев А.А. Пути формирования «зелёной» экономики в 

России // Экономика природопользования. - 2016. - № 1. - С. 28 - 35.  2. Захарова 

О.В. Экономика против экологии? // Вестник Тюменского государственного 

университета. - 2014. - № 10. - С. 122 - 127. 3. Тагаева Т.О. Экологическая 

политика РФ: проблемы и перспективы / Т.О. Тагаева, Л.К. Казанцева // 

Экологический вестник России. - 2014. - № 5. С. 48 - 52. 4. Кравченко Л.Н. 

Сценарии развития отечественной экономики // Сб. статей Международной 

науч.-практич. конф. «Актуальные проблемы экономического развития» 
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Белгород, 2015. С. 164-168.             



189 

 

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД СТВОРЕННЯ 

СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 

аспірант Кривобок П.В. 

Національний університет харчових технологій 

 

Відношення доходів та витрат населення, попри зростання розміру 

мінімальної заробітної плати, не відповідає сприятливому соціально-

економічному стану суспільства. Доходи громадян України ростуть меншими 

темпами, ніж ціни на їжу, одяг та комунальні послуги. Таким чином, 

найпростіша схема розподілу доходів кожного громадянина може бути 

представлена так: одна стаття доходів (заробітна плата) повинна покривати три 

статті витрат (їжа, одяг, комунальні послуги). Мінімальна заробітна плата 

встановлюється з врахуванням основних статей витрат населення, що, зокрема, 

включає три вище перераховані напрямки. В дійсності виникає ситуація, коли 

заробітна плата ледь покриває одну-дві статті витрат. Щоб в доходах і витратах 

був встановлений баланс, необхідно або збільшити дохід, або зменшити витрати. 

Розглянемо другий варіант встановлення балансу доходів і витрат населення. 

Комунальні послуги включають в себе споживання електроенергії, 

опалення, водопостачання тощо. Для наочності розглянемо зменшення вартості 

споживання електроенергії в с.Погреби Броварського району Київської області. 

Сьогодні великої популярності набирають альтернативні джерела енергії. 

Пропонується будівництво сонячної електростанції в досліджуваному селі. 

Станом на 1 жовтня 2017 року в с.Погреби зареєстровано 1300 житлових 

будинків [1].  

Споживання електроенергії одним середньостатистичним будинком в 

досліджуваному населеному пункті становить 9,635 кВт*год в день, або 298,685 

кВт*год щомісячно (за приклад бралися дослідження споживання електроенергії 

в будинку 90 кв.м, в якому проживають 4 особи). Для розрахунку взято 

усереднені дані споживання електроенергії побутовими електричними 

приладами [2]. 

Середнє значення споживання електроенергії побутовими приладами за 

один день вказано в таблиці 1. 

Таким чином, жителі с.Погреби споживають 12 525,5 кВт*год 

електроенергії кожного дня або 388 290,5 кВт*год щомісяця. 

Відповідно до тарифів на оплату електроенергії, встановлених НКРЕКП, 

що діють з 1 березня 2017 року, 1 кВт*год електроенергії для населення 

становить 0,9 грн з ПДВ до 100 кВт*год електроенергії на місяць та 1,68 грн 

більше 100 кВт*год [3]. Так як середньостатистичним будинком споживається 

більше 100 кВт*год електроенергії щомісяця, то щодня населення платить 21 

042,84 грн, або 652 328,04 грн щомісяця за спожиту електроенергію. 

З метою мінімізації витрат населення на комунальні послуги 

пропонується будівництво сонячної електростанції на основі моделі соціально-

орієнтованого підприємництва [4]. Сутність даної моделі полягає в тому, що 

таке підприємство створюється громадою населеного пункту за їхні власні 

вкладення, у працевлаштуванні на підприємстві віддається перевага місцевому 

населенню, а весь (або майже весь) прибуток спрямовується в бюджет 
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населеного пункту на збільшення фінансового потенціалу зростання соціально-

економічного розвитку громади. 

 

Таблиця 1 
Споживання електроенергії побутовими приладами 

№ п/п Споживач Тривалість 

роботи, год 

Витрати 

електроенергії на 

1 годину роботи, 

кВт*год 

Витрати 

електроенергії в 

день, кВт*год 

1. Електрочайник 0,5 2 1 

2. Пральна машина 0,75 0,5 0,375 

3. Телевізор 4 0,15 0,6 

4. Роутер 24 0,05 1,2 

5. Насосна станція 1,8 1 1,8 

6. Бойлер 1 1,5 1,5 

7. Мікрохвильова піч 0,5 2 1 

8. Освітлення (5 лампочок) 2 5*100 1 

9. Зарядка телефонів (4шт.) 0,5 0,5* 1 

10. Ноутбук 2 0,08 0,16 

Всього   9,635 

Джерело: розраховано автором з використанням [2] 

 

При досліджених розмірах споживання електроенергії робимо висновок, 

що на один будинок необхідно генерувати 10 кВт*год електроенергії щодня. На 

даний час на ринку пропонуються різні варіанти сонячних електростанцій. На 

нашу думку, найбільш вигідним як з фінансової, так і технологічної (площа 

розміщення електричних панелей) є встановлення інвертора потужністю 30 кВт, 

що обслуговуватиме кожні 3 будинки. Площа сонячного масиву такого 

інвертора становить 195 кв.м. Отже, для забезпечення електроенергією всіх 

будників с.Погреби необхідно 434 інвертора, що займає 84 630 кв.м., або 8,463 

га площі. Місце розміщення електропанелей може бути кількох видів: на 

будинках, на окремо відведеній території, комбіновано. Вартість одного 

інвертора з врахуванням всіх витрат на транспортування та монтаж становить 23 

260 доларів США, або приблизно 609 412 грн [5]. 

Таким чином вартість проекту зі встановлення 434 інверторів потужністю 

30 кВт становить 264 484 808 грн. Враховуючи, що щорічна плата населення за 

електроенергію становить 7 827 936,48 грн, період окупності проекту складає 33 

роки. Однак необхідно зважати на те, що в Україні діє «Зелений тариф», під 

яким розуміється, що надлишки енергії, яка генерується сонячними 

електростанціями, споживач може продавати державі за 5,87 грн за 1 кВт*год. 

Розрахунки показують, що з кожного інвертора щомісячно можна 

отримувати 39,945 кВт*год «надлишкової» електроенергії. Таким чином, з усіх 

проектних інверторів в рік можна отримати 208 033,56 кВт*год електроенергії, 

яку можна продати державі. Загальна сума проданої електроенергії при 

вказаному тарифі складатиме 1 221 157 грн. Таким чином, термін окупності 

скорочується до 29 років. 

При цьому варто зазначити, що вартість проекту може бути зменшена за 

рахунок низки різних факторів: 

-знижка від виробника за велику кількість замовлення; 

-дотації з державного бюджету; 

-зменшення курсу долара (якщо розрахунок проводиться в валюті) тощо. 
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Зважаючи на те, що встановлення сонячних панелей пропонується за 

рахунок вкладів місцевого населення, то витрати проекту на кожне подвір’я 

становлять 230 450 грн, або 7 016 грн щорічно, або 585 грн щомісячно при 29 

роках окупності проекту. При періоду окупності 33 роки витрати з подвір’я 

становитимуть 514 грн щомісячно. 

Припускається будівництво єдиного центру обслуговування та підтримки 

сонячної електростанції в населеному пункті, на якому працюватимуть місцеві 

жителі відповідного професійно-кваліфікаційного рівня. Реалізація проекту на 

таку велику суму пропонується за рахунок розстрочки від виробника, вкладів 

місцевого населення та коштів бюджетів різного рівня та благодійних допомог. 

Задля реалізації проекту сонячної електростанції в межах моделі 

соціально-орієнтованого підприємництва пропонується встановлення плати 

населення за споживання електроенергії, яку виробляє ця сонячна 

електростанція. При цьому прибуток сонячної електростанції 

спрямовуватиметься в місцевий бюджет, чим забезпечується одна з ціле 

соціально-орієнтованого підприємництва. Однак для цього необхідні додаткові 

дослідження і розрахунки, так як на це впливають різні фактори: участь 

населення в фінансуванні проекту, окупність проекту, платоспроможність 

населення, розмір прибутку сонячної електростанції, що спрямовується в 

місцевий бюджет тощо. 

Отже, будівництво сонячної електростанції, яка б обслуговувала окремий 

населений пункт, має свої негативні і позитивні сторони. Основним позитивним 

аспектом являється дешева електроенергія, однак період окупності проекту 

становить понад 30 років. Задля збільшення вигідності проекту необхідно знайти 

шляхи зменшення терміну окупності проекту. Позивна сторона також 

підсилюється чітко вираженою соціальною спрямованістю проекту. 
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Результативність управління розвитком відновлювальної енергетики (ВЕ) 

значною мірою залежить від того, які саме принципи дотримуються в процесі 

прийняття та реалізації управлінських рішень, відтак їх формування вимагає 

виваженого підходу. У загальному значенні принципи управління ‒ це конкретні 

норми, правила, керівні ідеї, за допомогою яких керуюча система здатна 

узгоджувати та координувати дії керованої системи, впливати на процес 

ухвалення управлінських рішень, забезпечувати вибір оптимальних методів 

управління тощо.  

На нашу думку, управління розвитком ВЕ повинно здійснюватися при 

дотриманні як загальних принципів управління, якими керуються при управлінні 

об’єктами різної галузевої приналежності, так і специфічних, які властиві сфері 

ВЕ. Тому для їх визначення звернемося як до наукових принципів менеджменту, 

які мають універсальний характер [1, 2], так і до засад реалізації державної 

політики у сфері ВЕ, викладених у законодавчих актах та програмних 

документах [3, 4]. На основі їх аналізу сформуємо дві групи принципів, на яких, 

на нашу думку, повинно ґрунтуватися управління розвитком ВЕ. 

До основних загальних принципів управління доречно віднести такі: 

‒ цілеспрямованості, що передбачає постановлення головної мети і 

конкретних завдань управління, оцінку їх співвідношення із наявними 

ресурсами та визначення необхідних засобів для їх досягнення; 

‒ комплексності, який полягає у необхідності розгляду і розвитку 

системи управління як єдиного цілого, що дозволяє враховувати всі напрями її 

діяльності та забезпечує тісний взаємозв’язок між усіма підсистемами й 

елементами; 

‒ ієрархічності, спрямований на визначення необхідної кількості рівнів 

управління, ступеня самостійності кожного із суб’єктів управління, характеру 

взаємовідносин, які виникають у процесі управління між суб’єктами різних 

ланок та між суб’єктами і об’єктами управління; 

‒ адаптивності, що вимагає своєчасного реагування на зміни у 

зовнішньому та внутрішньому середовищах – оперативного прийняття рішень 

відповідно до ринкових можливостей і загроз;  

‒ ефективності, який передбачає досягнення високих показників  

результативності діяльності об’єкта управління – досягнення максимального 

результату за мінімальних витрат. 

Крім загальних принципів, доцільно визначити специфічні принципи, які 

наділяють процес управління розвитком ВЕ притаманними йому особливостями, 

що дозволяють визначити його місце серед інших механізмів управління 

галузями національного господарства: 

 законності – передбачає, що органи державної влади у процесі 

управління розвитком ВЕ зобов’язані здійснювати свої повноваження у рамках 

Конституції України, керуватись чинним законодавством та дотримуватися його 

норм; 

 пріоритетності – базується на визначенні пріоритетних напрямів 

розвитку ВЕ з урахуванням економічної та екологічної доцільності освоєння тих 
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чи інших видів відновлювальних джерел енергії, енергодефіцитності окремих 

регіонів, вимог ринку тощо; 

 інноваційності – передбачає визначення інноваційного вектору 

розвитку сектору ВЕ, впровадження спектру нових технологій, здатних 

підвищити ефективність використання відновлювальних джерел енергії, 

забезпечити безпеку енергопостачання, оновлення енергетичної інфраструктури 

тощо; 

  урахування фінансових інтересів суб’єктів ринку ВЕ, що, передусім, 

полягає у формуванні справедливого тарифу на “зелену” енергію, як з позиції 

виробників, так і з позиції споживачів енергії з відновлювальних енергетичних 

ресурсів;  

 дотримання етики ведення бізнесу, що передбачає фіксацію чітких 

правил ведення бізнесу на законодавчому рівні та їх неухильне дотримання 

всіма учасниками ринку ВЕ. Внесення змін до нормативно-правової бази у сфері 

ВЕ органами державної влади повинно врахувати інтереси усіх зацікавлених 

сторін і докорінно не змінювати умови для існуючих суб’єктів господарювання, 

що здійснюють діяльність у галузі  ВЕ. 

 захисту довкілля – повинен сприяти підвищенню рівня екологічної 

безпеки шляхом зменшення техногенного навантаження на навколишнє 

природне середовище за рахунок заміщення генеруючих потужностей на 

викопному паливі об’єктами “зеленої” енергетики;  

 наукового забезпечення – передбачає сприяння фундаментальним та 

прикладним дослідженням у сфері ВЕ, популяризації та впровадженню  

науково-технічних досягнень, підготовці висококваліфікованих фахівців у 

навчальних закладах тощо; 

 підтримки національного виробника – повинен гарантувати розвиток 

вітчизняних технологій ВЕ, що, у свою чергу, буде сприяти скороченню імпорту 

обладнання та комплектуючих для генеруючих об’єктів ВЕ, збільшенню 

експорту продукції власного виробництва у майбутньому; 

 інтеграції України до європейського енергетичного простору – 

спрямований на адаптацію українського законодавства у сфері енергетики до 

законодавства Європейського Союзу, сприяння виконанню зобов’язань у рамках 

членства України в Європейському Енергетичному Товаристві. 

Вищезазначені групи принципів є фундаментом управління розвитком 

ВЕ, їх неухильне дотримання у процесі управління покликане сприяти 

ухваленню обґрунтованих високоефективних рішень, досягненню встановленої 

мети та виконанню ключових завдань управління. 
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show/n0002120-13/paran3#n3. 

4. Про електроенергетику: закон України від № 575-97/ВР від 16.10.1997 

р. [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕХАТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ВИСОКОТОЧНОГО 

ОБ'ЄМНОГО ДОЗУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

 

К.т.н., доц. каф. АВП Кулаєнко О.О, ст. гр. АП-60 Луценко В.В.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

директор ПП «АКСІКОН» Тимофєєв О.В. 

 

Технологія виробництва сучасного бетону пов'язана з використанням 

домішок, для яких необхідне високоточне дозування в діапазоні 50-150 мл для 

кожного замішування. Найбільш точними є тензометричні вагові системи 

регламентації, однак вони складні, дорогі і не забезпечують достатньої 

швидкодії. Забезпечення їх високої надійності при використанні в 

автоматизованому виробництві ускладнено. Дозування здійснюється в умовах 

вібрації технологічного обладнання, тому використання тензометрії для 

високоточного дозування окремих компонентів, зокрема хімічних домішок, не є 

доцільним. Досить поширені насоси-дозатори теж є складним в експлуатації та 

дорогим обладнанням. Вони ефективні при дозуванні чистих слабо агресивних 

середовищ. Таким чином, було прийняте рішення розробити спеціальне 

обладнання для експлуатації у жорстких умовах виробництва бетонної суміші – 

автоматичний поршневий дозатор який виконує дозування об’ємним способом. 

На рисунку 1 зображено функціональну схему автоматичного дозатора. 

 

 
Рисунок 1 - Функціональна схема автоматичного дозатора. 

 

Після включення дозатора відбувається автоматичне наповнення 

порожнини циліндра з бункеру запасу рідини. Для цього відкривається впускний 

електромагнітний клапан 2, після цього контролер видає послідовність імпульсів 

переміщення та задає напрям обертання крокового двигуна 6 на драйвер 
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керованого крокового двигуна. Кроковий двигун обертає вал шарико-гвинтової 

пари 5, який за допомогою гайки перетворює обертове переміщення у лінійне з 

високою точністю позиціонування. Гайка в свою чергу механічно зв’язана з 

штоком гідроциліндра 4, рідина що дозується з бункеру 1 поступає в порожнину 

гідроциліндра. Зупинка та підтвердження готовності до видачі дози 

здійснюється за допомогою індуктивного датчика 7. 

Дозування заданого об’єму рідини відбувається після сигналу від системи 

управління верхнього рівня, або вручну з пульта контролера. Після відкривання 

випускного електромагнітного клапану 3 та зміни напряму обертання крокового 

двигуна, відбувається дозування заданого об’єму рідини шляхом визначення 

необхідної кількості імпульсів на переміщення. За умови лінійної залежності 

між об’ємом та лінійним переміщенням штоку забезпечується дозування з 

дискретністю, що відповідає 1 кроку двигуна. Для розробленої системи це 

складає 0,048 мл. 

Кожний з компонентів системи може використовуватися в жорстких 

виробничих умовах, а вібрація конструкції не впливає на точність дозування 

об’ємним поршневим способом. Робочий орган (гідроциліндр) виконано з 

інертних матеріалів, шо дозволяє дозувати в тому числі агресивні хімічні 

домішки. 

Таким чином, автоматичний дозатор виконаний за типом поршневого 

дозатору з горизонтальним розміщенням поршня та спеціальною конструкцією 

видачі рідини, що дозується, забезпечує відносну похибку дозування менше 

0,3% в діапазоні 50-150 мл. Можливість експлуатації в умовах вібрації, високого 

рівня запилення та вологості а також відносно невисока вартість комплексу 

дозволяє використовувати у виробництві бетонної суміші хімічних домішок 

нового покоління та значно інтенсифікувати підготовчі процеси будівельної 

індустрії.  

 

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК 

ЕКОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кравчук В.В., студентка 4 курсу 

Науковий керівник: Борисюк О.В., к.е.н., доцент 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

СНУ ім. Лесі Українки 

В умовах глобалізації світової економіки і розвитку промисловості 

відбувається і зростання забруднення навколишнього середовища, екологічних 

криз та збільшення масштабів використання природних ресурсів. Потреби в 

ресурсах перевищують обсяги і швидкість їх природного поповнення. В 

результаті неминуче настає виснаження природних запасів, що призводить до 

дефіциту ресурсів, забруднення води і повітря, нестачі прісної води та ін.  

Сьогодні для існування людства потрібні така кількість ресурсів, яка 

виходить за межі можливостей нашої планети. В останню чверть століття 

спостерігалося зростання світового ВВП в 4 рази, але економічне зростання 

досягається головним чином за рахунок витрати природних ресурсів. Якщо наші 

вимоги до природних ресурсів й далі продовжать зростати в такому темпі як 

зараз, то в 2030 році для підтримки життя людства знадобиться еквівалент двох 

нинішніх планет, а в 2050 року - 2,8 планети. 
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Очевидно, що необхідні принципово нові кроки, перехід на таку 

концепцію розвитку, яка дозволить вирішувати соціальні, фінансові, паливні та 

кліматичні проблеми комплексно. 

Таким рішенням на думку вчених є концепція «зеленої економіки». 

Зелена економіка – економіка, що підтримує гармонійну взаємодію між 

людьми та природою, намагаючись задовольнити потреби обох одночасно. Цей 

напрямок висуває концепцію створення вартості із забезпеченням екологічної 

якості та безпеки, що протиставляється класичній концепції економіки 

створення вартості шляхом накопичення матеріальних речей і грошей.  

Зелена економіка має на меті ведення бізнес-практики, що приносила б 

економічні вигоди без нанесення екологічно-шкідливого впливу навколишньому 

середовищу. Згідно з трактуванням, що приводиться в документах ЮНЕП, 

поняття «зелена економіка» можна визначити як систему видів економічної 

діяльності, пов’язаних з виробництвом, розподілом і споживанням товарів і 

послуг, які призводять до підвищення добробуту людини в довгостроковій 

перспективі, при цьому не піддаючи майбутні покоління впливу значних 

екологічних ризиків або екологічного дефіциту. 

Перехід на «зелену економіку» передбачає комплексні зміни у всіх 

секторах економіки. Первинний сектор, який охоплює сільське господарство, 

рибальство, лісову та добувну промисловість, вимагає найбільш радикальних 

змін, оскільки саме тут створюються продукти для задоволення первинних 

потреб людства. Сільське господарство має переорієнтовуватися на виробництво 

органічної продукції (без використання хімічних добавок).[1] 

Переорієнтація агропромислового комплексу в напрямку «зеленої 

економіки» дозволить скоротити зростаюче безробіття у сільській місцевості, 

перейти на екологічно чисте біопаливо, досягти незалежності від традиційних 

джерел енергії та скоротити витрати на їх постачання.  

Вторинний сектор економіки, який охоплює промисловість та 

будівництво, найбільше потребує раціонального використання енергоресурсів. У 

контексті переходу на «зелену економіку» промисловість країни вимагає 

глибокої технологічної модернізації, оскільки виробничі потужності є базою для 

створення машин, устаткування та обладнання, які дозволять очистити 

виробництво та ефективно використовувати обмежені ресурси.  

До того ж «озеленення» економіки передбачає активізацію галузі з 

переробки відходів. Сьогодні відходи, з одного боку, несуть небачені загрози 

для навколишнього середовища, а з іншого – можуть бути використані для 

підвищення конкурентоспроможності виробництва, за рахунок скорочення 

витрат на сировину та їх повторного використання. Роль «зеленої економіки» в 

галузях промисловості України потребує подальшого ґрунтовного дослідження, 

оскільки розвинені країни на сучасному етапі формують політику 

неоіндустріального типу. 

Підвищення енергоефективності у будівництві є одним із перспективних 

напрямків, що сприятиме енергозбереженню, зменшенню шкідливих викидів і 

створенню нових робочих місць. 

Окрім прямого ефекту, «озеленення» будівельної галузі викликає низку 

суміжних ефектів: покращення комфортності помешкань, продовження терміну 

експлуатації будівель, зростання зайнятості у суміжних галузях, зменшення 

споживання імпортованих ресурсів тощо.  

Третинний сектор є тією з’єднувальною ланкою між первинним і 

вторинним секторами, яка забезпечує реалізацію концепції «зеленої економіки». 

Такий сектор є ніби системою галузей виробництва та видів діяльності, які 

пов’язані з наданням послуг як населенню, так і бізнесу. Саме ця сфера охоплює 
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проведення комплексних науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

розробок, створення бізнес-планів і програм, розробку енергоефективних 

технологій, які здатні забезпечити якісні зрушення у напрямку озеленення 

первинного та вторинного секторів. [1] 

Створення екоінновацій дозволить удосконалити виробничі процеси, 

ефективно організувати бізнес за рахунок економії ресурсів, а також 

удосконалити комерціалізацію та впровадження чистих технологій. 

Аналіз шляхів озеленення трьох основних секторів економіки 

підтверджує необхідність розробки комплексної державної стратегії переходу на 

«зелену економіку». Сьогодні в Україні розробляються лише окремі її аспекти. 

Найбільш комплексним документом, який покликаний збалансувати систему 

природокористування та інтегрувати положення окремих нормативно-правових 

актів і цільових програм, є «Основні засади (стратегія) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року». В процесі підготовки проекту Закону 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року» були внесені численні пропозиції, спрямовані 

на екологізацію усіх галузей економіки та упровадження таких інструментів 

«зеленої» економіки як технології більш чистого виробництва, органічне 

сільськогосподарське виробництво, «зелене» будівництво, «зелені» закупівлі в 

державному та приватному секторах. 

Основними засадами передбачено досягнення таких стратегічних цілей:  

– підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;  

– поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 

безпеки; – досягнення безпечного для здоров'я людини стану довкілля;  

– інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління;  

– припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 

формування екологічної мережі;  

– забезпечення екологічно збалансованого природокористування;  

– удосконалення регіональної екологічної політики [2]. 

Розробка та затвердження цієї стратегії Європейською комісією свідчить 

про суттєві позитивні зміни в державі у напрямку «озеленення» економіки. 
Перехід до зеленої економіки можна забезпечити щорічними 

вкладеннями в розмірі 2% світового ВВП (приблизно 1,3 млдр. дол) протягом 

2018-2050 років. Проведене моделювання показало, що сценарій «зелених» 

інвестицій забезпечить протягом 5-10 років більш високі річні темпи зростання, 

ніж інвестиції в звичайне розвиток. 

Отже, як висновок можна сказати, що «Зелена» економіка ґрунтується на 

альтернативних джерелах енергії і палива, технології екологічно чистого 

виробництва, чистих технологіях у веденні сільського господарства, «зеленому 

будівництві», а також програмах очищення повітря, води і ґрунту від 

забруднень, переробки та утилізації відходів і т.д. Багато вчених досліджують 

цю тему, розробляють нові концепції. Саме «зелена економіка» може стати 

джерелом розвитку України. Отже, перспективи створення зеленої економіки в 

Україні стають необхідними і цілком досяжними. 

Використана література: 

1. Прушківська Е.В. Розвиток «зеленої економіки»: національний аспект 

БІЗНЕСІНФОРМ [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Ю.О. Шевченко. – 

2013. – № 3. – Режим доступу : http://business-

inform.net/pdf/2013/3_0/186_191.pdf 
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ПОНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА Є ВАЖЛИВИМ КОМПОНЕНТОМ 

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

К.е.н., доцент Котик В.В. 

УкрДУЗТ 

 
Освоєння чистої й доступної енергії визнано у світі одним з важливих 

завдань. При цьому сучасні технології розвитку ПДЕ (поновлюваних джерел 

енергії) є екологічно більш прийнятними, ніж навіть найдосконаліші технології з 

використання нафти, вугілля і газу.  

Поновлювані джерела енергії в більшості випадків, будучи 

децентралізованими, як і інші розподілені джерела енергії (дизельні 

електростанції – ДЕС, малі ГЕС), дають можливість вирішувати економічні, 

соціально-культурні, побутові питання на локальному рівні, сприяють 

підвищенню енергобезпеки країни і регіонів, створюють нові 

високотехнологічні галузі виробництва і нові робочі місця.  

Для багатьох країн нетрадиційна поновлювана енергетика вже сьогодні є 

важливим компонентом енергозабезпечення. Зокрема, вона відіграє істотну роль 

в енергозабезпеченні Данії, Ісландії, Нової Зеландії, Канади, Німеччини, 

Норвегії, Іспанії та інших країн.  

Державні програми її розвитку прийнято в провідних країнах світу: КНР, 

Індії, США, Франції, Італії, Англії, Голландії тощо.  

Використання фотоелектроперетворювачів (ФЕП) і вітроенергетичних 

установок (ВЕУ) у світі за останні 10 років зросло в 15 разів і щороку 

збільшується на 15–30 %.  

Швидко розвиваються також сонячне теплопостачання, геотермальна 

енергетика, біоенергетика.  

Якщо враховувати повні витрати на природоохоронні заходи на стадіях 

видобутку, перероблення і спалювання традиційного викопного палива, то 

конкурентоспроможність ПДЕ помітно зростає.  

Вже сьогодні геотермальна, приливна, вітрова та сонячна енергія, сучасна 

біомаса в багатьох регіонах досягають конкурентної вартості. Причому для 

установок на основі ПДЕ вартісні показники обладнання та енергії знижуються, 

а на традиційних електростанціях зростають із відповідним підвищенням цін на 

паливо, ускладненням і здорожченням технологій.  

За оцінками Світової енергетичної ради (WEC), Міжнародного 

енергетичного агентства (МЕА), Світової асоціації вітроенергетики (WWEA) та 

інших міжнародних організацій, прогнозується, що до 2050–2060 рр. понад 50 % 

обсягів енергоспоживання буде забезпечуватися за рахунок ПДЕ.  

Підвищення енергоефективності, розроблення новітніх технологій і зміна 

структури виробництва електроенергії мають відбуватися паралельно.  

Згідно з прогнозною оцінкою МЕА частка ПДЕ в загальній структурі 

електропостачання до 2035 року збільшиться до 30 %. Решта (70 %) має 

покриватися за рахунок традиційних джерел енергії.  

Однак їхні ресурси обмежені, вартість буде лише підвищуватися, а 

використання їх спричинятиме негативний вплив на клімат планети.  

У таких умовах лише радикальне покращення показників 

енергоефективності сприятиме скороченню обсягів споживання енергії, 
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збереженню ресурсів, зниженню вартості впровадження ПДЕ, зменшенню 

обсягів викидів вуглекислого газу (CO2), а також уповільненню зростання цін на 

електроенергію для промисловості та населення. 

Передові технології є однією з основних умов підвищення 

енергоефективності, а також джерелом потенційного економічного зростання.  

Це можна проілюструвати такими прикладами: транспорт сьогодні у світі 

використовує 28 % світового енергоспоживання із щорічним його зростанням.  

У цих умовах потребує впровадження низка нових технологій для 

підвищення ефективності використання пального і відносного зменшення 

викидів вуглекислого газу.  

Зокрема, транспорт на електричній тязі, гібридні двигуни, маючи досить 

високу продуктивність, є порівняно недорогими.  

Працюючи в міському режимі, вони дозволяють знижувати рівень 

споживання палива до 45 %; технології ефективного виробництва у виготовленні 

товарів щоденного використання.  

Слід відмітити, що передавання нових технологій країнам, які 

розвиваються, і найменш розвиненим країнам дозволить знизити період шляху 

марнотратного використання енергії, який пройшли розвинені країни, та 

отримати значні економічні і соціальні вигоди.  

На основі зазначених та інших пріоритетів країни розробляють і 

реалізують національні концепції енергетичної безпеки, які мають такі цілі: 

 - прискорений розвиток традиційних внутрішніх джерел енергії (вугілля, 

нафти, газу) для послаблення залежності від імпорту;  

 - скорочення енергомісткості за рахунок підвищення енергоефективності, 

освоєння енергоощадних технологій; 

 - розвиток екологічно чистих енерготехнологій, розвиток альтернативної 

енергетики; 

 - забезпечення стабільності розвитку національного енергогосподарства 

при розумному сполученні ринкових відносин з державним регулюванням, 

включаючи перспективне планування розвитку його галузей; 

 - створення та системне підтримання відповідних обсягів стратегічних 

запасів паливно-енергетичних ресурсів на випадок різного роду криз і форс- 

мажорних обставин. 

У дослідженні Міжнародного енергетичного агентства виділено шість 

основних питань, які заслуговують особливої уваги. 

І. Світовий попит на енергію зростатиме, однак темпи зростання 

сповільнюватимуться.  

ІІ. Енергоефективність – ключ до балансу в енергетичній галузі.  

ІІІ. Питання стабільності довгострокових поставок нафти.  

IV. Субсидії на споживання викопного палива в загальному у світі.  

V. Світ усе ще на шляху до глобального.  

VI. У найближчому десятилітті відбудеться глобальне зростання ядерних 

потужностей, однак його основна частка припадатиме лише на декілька країн.  

Пріоритети розвитку світового енергетичного господарства визначаються 

економічно обґрунтованими напрямами використання паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Одним із фундаментальних факторів формування попиту на 

енергоресурси визначають тенденції: зростання внутрішнього валового 

продукту (ВВП); скорочення розриву в енергомісткості економік між країнами, 

які є членами ОЕСР, та які не є ними; збільшення розриву в продуктивності між 

тими країнами, які розвиваються, і розвиненими країнами.  
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До 2020 р. темп зростання світового ВВП передбачається в середньому в 

розмірі 4,2 % на рік.  

Висновки: Високі темпи зростання населення очікуються в країнах, які не 

входять до ОЕСР. Згідно з довгостроковою тенденцією щорічний приріст 

населення та темпи зростання ВВП у світі поступово сповільнюватиметься.  

Вплив регіональних енергетичних диспропорцій на великі регіони та 

країни, які розвиваються, створює небезпечні процеси зростання залежності від 

енергетичного імпорту та посилення конкуренції.  

Тенденції забезпечення зростання попиту і стійкого імпорту 

енергоресурсів у світі, зростання і нестійкість ціни на енергетичні ресурси 

представляють найбільшу загрозу економіці країн, які розвиваються.  

У результаті цих тенденцій освоєння нових ресурсних баз і транспортних 

потужностей змінює географічну структуру та правила функціонування 

енергетичних ринків світу: регіони видобування та споживання, стратегічні 

шляхи постачання енергоносіїв, диспаритет попиту і пропозиції та зміни 

експорту - імпорту, правові та організаційні засади функціонування ринків.  

Баланс інтересів учасників світового енергетичного ринку обумовлює 

зміни правил функціонування ринків і забезпечення колективної енергетичної 

безпеки.  

Зусилля країн і регіонів щодо вирішення завдань енергетичної безпеки 

сприяє: формуванню мережевої інфраструктури, створенню резервів виробничих 

потужностей, створенню та наповненню стратегічних сховищ енергоресурсів.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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ТРАНСПОРТІ  
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УкрДУЗТ 

 

Серед найбільш важливих проблем, що стоять сьогодні перед сучасними 

підприємствами, є пошук шляхів підвищення ефективності діяльності. Для 

ефективної діяльності підприємств необхідні моделі оптимізації витрат, щоб 

забезпечити прийняття економічно обґрунтованих рішень, що підвищують 

фінансову результативність і формують основу ефективної роботи. 

Залізничний транспорт - одна з найбільших галузей економіки України, 

що займає в даний час провідне місце на ринку транспортних послуг. Ефективне 

функціонування залізничного транспорту відіграє виняткову роль у створенні 

умов для модернізації, переходу на інноваційний шлях розвитку і стійкого 

зростання національної економіки. [1]. 

В даний час все більшої актуальності набувають питання оптимального 

витрачання різних видів ресурсів, що сприяє підвищенню ефективності 

діяльності транспортної галузі. Ефективне використання ресурсів підприємства 

знаходить відображення в системі ключових показників ефективності діяльності 

підприємств залізничного транспорту. Дана система дозволяє фокусувати увагу 

керівників на управління ключовими факторами отримання і утримання 

довгострокових конкурентних переваг [2]. 

http://president.gov.ua/
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Для підприємств залізничного транспорту в складних економічних 

умовах необхідно визначити основні напрямки, що забезпечують економію 

коштів. Одним з таких напрямків є впровадження програми ресурсозбереження. 

У загальному сенсі під ресурсозбереженням розуміється «процес, який 

передбачає формування таких пропорцій між застосовуваними ресурсами, 

рівнем їх використання в сфері виробництва і споживання, які призводять до 

зростання кількості і ступеня задоволення існуючих потреб за рахунок 

збільшення кількості видобутих корисних компонентів з застосовуваних 

ресурсів за умови безпеки країни, екосистеми, регіонів, фірм, людини »[3]. 

Процес ресурсозбереження здійснюється шляхом реалізації 

організаційних, правових, технічних, технологічних, економічних та інших 

заходів, спрямованих на зменшення обсягу споживаних ресурсів при збереженні 

корисного ефекту їх використання [3]. 

У вітчизняній економічній літературі можна виділити наступні підходи 

до визначення сутності ресурсозбереження: 

- ресурсозбереження як процес усунення втрат; 

- ресурсозбереження як процес залучення невикористовуваних резервів; 

- ресурсозбереження як процес підвищення ефективності використання 

факторів виробництва; 

- ресурсозбереження як процес інтенсифікації використання факторів 

виробництва; 

- ресурсозбереження як процес запобігання шкоди, 

- ресурсозбереження як процес усунення дефіциту факторів виробництва. 

Стосовно до діяльності підприємств залізничного транспорту, 

ресурсозбереження найбільш повно розглядається з таких точок зору, як процес 

підвищення ефективності використання і інтенсифікації факторів виробництва. 

Тому, ресурсозбереження на залізничному транспорті може трактуватися як 

раціональне витрачання різних видів ресурсів на основі їх економії з метою 

підвищення ефективності діяльності підприємства і, як наслідок, всієї 

транспортної галузі. 

У теорії і практиці управління виділяють наступну класифікацію методів 

управління, яка може бути також застосовна до управління ресурсами на 

підприємстві. 

1. Організаційно-розпорядчі - методи, що дозволяють безпосередньо 

впливати на керований об'єкт і підвищувати ефективність функціонування всієї 

системи за рахунок кращої організації управління. Поліпшення організації 

управління може бути досягнуто шляхом встановлення правил, обов'язкових для 

виконання і визначають зміст і порядок організаційної діяльності. Стосовно до 

ресурсозбереження повинна дотримуватися відповідність нормам, положенням і 

вимогам у сфері ресурсозбереження. Застосування даних методів управління 

дозволяє найбільш оптимально відстежувати рухом фінансових потоків на 

підприємстві і більш ефективно управляти матеріальними ресурсами, істотно не 

збільшуючи витрати на їх придбання. Однак, при застосуванні даних методів на 

підприємстві можуть виникнути труднощі у визначенні економічного ефекту, 

оскільки не завжди представляється можливим його розрахувати. 

2. Інженерно-технологічні - методи, які безпосередньо впливають на 

керований об'єкт - використання науково-технічного прогресу з метою 

ресурсозбереження (застосування прогресивних технологій, методів наукової 

організації праці, механізація та автоматизація виробництва та інше). 

Можливість використання даних методів залежить від технічного оснащення 

підприємства, можливостей техніки і технології, а також відповідності вимогам 

екології та безпеки. 
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3. Економічні - методи непрямого впливу, що представляють собою 

сукупність прийомів і способів впливу на виконавців за допомогою конкретного 

порівняння витрат і результатів за коштами матеріального стимулювання, 

запровадження системи штрафів, санкцій і т.д., Крім того, до даних методів 

можна віднести диверсифікацію ресурсозберігаючих заходів, управління 

кредиторською заборгованістю, економічне обґрунтування страхових запасів 

ресурсів і т.д. При використанні даних методів необхідно відповідність 

економічним законам і нормативам щодо ресурсозбереження. 

4. Соціально-психологічні - методи непрямого впливу, що включають в 

себе проведення навчання персоналу в сфері раціонального використання 

ресурсів, формування організаційної культури, створення гуртків якості і т.д. 

Крім того, соціально-психологічні методи можуть частково відображати 

економічні методи в частині застосування системи стимулювання працівників. 

Застосування цієї групи методів має відповідати морально-етичним нормам і 

правилам.  

Підприємство в праві самостійно вибрати будь-який з методів управління 

процесом ресурсозбереження, крім того, найбільшого ефекту можна досягти, 

одночасно використовуючи декілька методів. 

ПАТ «Укрзалізниця», є одним з найбільших споживачів паливно-

енергетичних ресурсів, щорічно витрачаючи близько 5% всієї спожитої в країні 

електроенергії, а також 10,3% від усього витрати дизельного палива. Частка 

витрат на паливно-енергетичні ресурси в загальних експлуатаційних витратах 

Компанії в останні роки коливається в межах 13-15%, тому питання 

енергозбереження залишаються одним із пріоритетних напрямків зниження 

виробничих витрат. Компанією в перший же рік її існування була розроблена і 

прийнята власна енергетична стратегія, котра визначила орієнтири і напрямки 

енергозбереження. 

Діяльність Компанії з управління та оптимізації витрат носить системний 

характер, спираючись на провідні наукові розробки в сфері техніки і технології. 

Компанія послідовно реалізує заходи, спрямовані на скорочення витрат за 

рахунок підвищення енергоефективності, стримування зростання цін та інших 

організаційно-технічних заходів. 

Одним з найбільш значущих і ефективних напрямків оптимізації витрат є 

впровадження ресурсозберігаючих технологій, яке супроводжується економією 

паливно-енергетичних ресурсів, впровадженням світлодіодної техніки, 

зниженням матеріаломісткості та ін. 

У компанії ПАТ «Укрзалізниця», розроблений інвестиційний проект 

«Впровадження ресурсозберігаючих технологій на залізничному транспорті», 

метою якого є впровадження на мережі залізниці наукомістких, перспективних 

енерго- і ресурсозберігаючих технічних засобів і технологій, спрямованих на 

підвищення технічного рівня підприємств залізничного транспорту, зниження 

експлуатаційних витрат. 

Даний проект включає в себе технічні засоби та технології, націлені на 

вирішення завдань в області зниження питомої витрат паливно-енергетичних 

ресурсів на тягу поїздів, зниження витрат на паливно-енергетичні ресурси в 

стаціонарній енергетиці, скорочення експлуатаційних витрат за рахунок 

раціонального використання матеріальних ресурсів, більш ефективне 

використання трудових ресурсів в результаті застосування нових безлюдних і 

малообслуговуваних технологій, а також сучасних систем діагностики. 

Активізація процесу впровадження на залізничному транспорті 

інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій є одним напрямків 

оптимізації витрат Компанії, оскільки метою концепції є мінімізація ресурсів в 
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процесі виробництва, скорочення витрат, шляхом оптимізації технології 

виробництва і витрат, а при використанні інструментів бережливого 

виробництва, підприємство здатне позбавлятися від всіх видів втрат, створюючи 

більш динамічні виробничі процеси, здатні забезпечувати випуск товарів і 

надання послуг найкращої якості, швидше, надійніше і знизити витрати при 

цьому до мінімуму. 

Таким чином, можна зробити висновок, що впровадження проектів 

ресурсозбереження сприяє реалізації однієї з основних завдань - скорочення 

витрат Компанії ПАТ «Укрзалізниця». 

Список літератури 1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» . 

http://president.gov.ua. 2. Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми і 

перспективи / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних 

досліджень в м. Дніпропетровську. Аналітична доповідь. 2014. 3. Дейнека, О.Г. 

Теоретичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту 

[Текст] / О.Г.Дейнека, О.О. Міщенко // Вісник Економіки транспорту і 

промисловості УкрДАЗТ.- Харків, 2011.- Вип. 35.- С. 214-216. 

 

РАЗВИТИЕ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХХІ ВЕКА 

 

Студент механико-технологичного факультета группы Т-50 Шевченко В.А. 

Кандидат технических наук, доцент Латорец Е.В. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, 

кафедра ФХМ и ТСМИ 

 

Современное строительство невозможно без применения таких вяжущих 

материалов, как цемент, известь и гипс. 

Интенсивное развитие всех областей строительства, особенно в последнее 

столетие, дало мощный толчок развитию теории и практики материалов. 

Немаловажную роль при этом сыграло повышение требований к 

эксплуатационным свойствам цемента, гипсо- и известесодержащих изделий и 

материалов, удорожание энергоносителей для их производства, истощение 

сырьевых ресурсов, отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Значительные достижения в области развития науки о вяжущих 

веществах, и, в частности, химии цементов связаны с именами многих ученых, 

прежде всего, В.В. Журавлева, В.А. Кинда, Н.А. Торопова, Ю.М. Бутта, 

В.В. Тимашева, М.М. Сычева, Н.Ф. Федорова, О.П. Мчедлова-Петросяна, 

А.В. Волженского, Т.В. Кузнецовой, В.Б. Ратинова, А.Ф. Полака, 

Л.Г. Шпыновой, Л.Б. Сватовской и других. 

Археологические раскопки показывают, что на ранних стадиях развития 

цивилизации многие фундаментальные постройки возводились из камня и без 

применения связующих веществ. Устойчивость сооружения достигалась 

тщательной подгонкой каменных глыб друг к другу и большой их массой. Затем 

на смену пришли постройки с каменной, а позднее и с кирпичной кладкой, в 

которой в качестве вяжущего вещества использовались глина и другие 

природные материалы. Глину можно было употреблять в качестве вяжущего 

вещества без дополнительной обработки, что обеспечило широкое ее 

применение.  

Примерно за 4-3 тысячи лет до н.э. появились более прочные и стойкие 

вяжущие вещества. Первым, из которых был строительный гипс, получаемый 

обжигом гипсового камня при сравнительно невысокой температуре (140-

190°С).  

http://president.gov.ua/
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Затем появилась известь, для получения которой требуется уже более 

высокая температура. В массивных сооружениях египтян (пирамиды) каменные 

блоки соединялись с помощью раствора, в состав которого входили песок и 

вяжущее вещество – обожженный гипс, содержащий примеси известняка и 

извести. В Китае использовали известь при возведении ряда участков Великой 

Китайской стены. Столь раннее появление строительного гипса и извести можно 

объяснить довольно широким распространением сырья для их получения – 

гипсового камня и известняка. Известь, как вяжущее вещество, была хорошо 

известна в Древней Греции. Причем, раствор на ее основе обладал значительной 

прочностью в результате того, что его структура была настолько плотная (и, 

следовательно, газонепроницаемая), что до сих пор химический анализ 

обнаруживает в нем незакарбонизированную углекислотой воздуха известь. 

Греки и римляне знали, что добавка к извести тонкоизмельченной 

вулканической породы – туфа позволяет получить раствор не только прочный, 

но и стойкий к действию пресной и морской воды.  

В Англии, обжигая известняки с примесями глины, пришли к выводу, что 

этот продукт обладает лучшей водостойкостью и более высокой прочностью по 

сравнению с обычной известью. Такое вяжущее получило впоследствии 

название гидравлической извести.  

В 1796 году был выдан патент на новое вяжущее вещество – романцемент 

(римский цемент), который своим цветом и свойствами напоминал древние 

римские смеси из извести с добавкой продуктов вулканических извержений, 

известных под общим названием «пуццоланы».  

Наименование «цемент» или «семент» появилось в начале XVIII века. 

Однако этими терминами тогда обозначались измельченные, в том числе, 

обожженные добавки, придающие обычной извести свойство водостойкости или 

ускоряющие твердение извести (карбонаты кальция и магния). 

В 1824 году англичанин Дж. Аспдин зарегистрировал патент на 

производство вяжущего вещества, названного им портландцементом, так как это 

вещество в затвердевшем виде по цвету и прочности походило на портландский 

камень, добываемый на острове Портланд. Портландцемент по Дж. Аспдину 

получали путем обжига смеси известняка с глиной до полного удаления 

углекислоты при температуре порядка 900–1000°С и последующего измельчения 

обожженного материала в порошок. Хотя введенное Дж. Аспдином название 

«портландцемент» сохранилось до настоящего времени, полученный им цемент 

не был портландцементом в современном смысле этого слова, а представлял 

собой вследствие недостаточной температуры обжига разновидность 

романцемента. 

Появление бетона – искусственного каменного материала – и особенно 

железобетона усилило значение цемента как основного строительного вяжущего 

вещества. 

В конце XIX и начале XX века были созданы различные изделия на 

основе других вяжущих веществ: известково-песчаный (силикатный) кирпич, 

асбестоцементные изделия, шлакобетонные камни и т.д. Для ускорения темпов 

строительства потребовались быстротвердеющие цементы, и они были созданы. 

В 1908 году было получено новое вяжущее – глиноземистый цемент, 

отличающийся быстрым нарастанием прочности. Через одни сутки твердения 

этот цемент набирает прочность, равную примерно месячной прочности 

обыкновенного портландцемента. Для строительства подземных и 

гидротехнических сооружений начали применять пуццолановый 

портландцемент, представляющий собой смесь портландцемента и 

гидравлической (пуццолановой) добавки. С развитием металлургического 
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производства цементная промышленность получила возможность использовать 

в больших количествах доменный шлак. Изготовленный из гранулированного 

доменного шлака и портландцементного клинкера шлакопортландцемент 

является вяжущим веществом, применяемым, в основном, для тех же целей, что 

и портландцемент.. 

Для изготовления монолитных железобетонных конструкций оказался 

необходим особо быстротвердеющий цемент; для возведения массивных 

сооружений требовались цементы с малым тепловыделением, так как большое 

количество теплоты, выделяющееся при твердении обычного портландцемента, 

приводит к значительным внутренним напряжениям в этих конструкциях; для 

бетонных дорог нужен был цемент, обладающий повышенной 

морозостойкостью, малой истираемостью и незначительной усадкой; для ряда 

специальных сооружений необходимо было применять расширяющийся цемент; 

для тампонировая глубоких нефтяных и газовых скважин – тампонажный 

цемент. 

К настоящему времени разработаны новые разновидности вяжущих 

веществ на основе портландцемента. Это так называемые многокомпонентные 

вяжущие. К ним относятся ТМЦ – тонкомолотые цементы; их отличительная 

особенность – повышенная дисперсность (𝑆уд=11000-12000 см2/г в отличие от 

2700-3300 см2/г для обычного портландцемента) и наличие различных добавок и 

наполнителей. Эти вяжущие более дешевые, отличаются малой усадкой 

получаемого цементного камня.  

Наряду с этим актуальным является вопрос возможного использования 

тонкомолотых цементов вместо минеральных добавок (микрокремнезем, зола-

унос) для улучшения долговечности высокопрочных бетонов. 

Основой современного строительства являются неорганические вяжущие 

вещества. Их широко используют для изготовления бетонов, кладочных и 

штукатурных растворов, различных изделий и сооружений (мосты, плотины и 

пр.). В современном жилищном строительстве на 1м2 жилой площади в среднем 

расходуется около 300 кг вяжущих веществ. 

 

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» 

  

К.е.н., доц. Маковоз О.С.,  

Харківський національний університет внутрішніх справ , 

фахівець 1 категорії Передерій Т.С., 

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з 

організованою злочинністю при РНБО України 

 

Концепція «зеленої економіки» пропонує урядам, бізнесу та громадянам 

перейти до розробки збалансованих шляхів розвитку, що включають сприяння 

інвестиціям у природний капітал (збільшення частки заповідних територій, 

посилення захисту лісів тощо), вирішення проблем енергетики та забезпечення 

екологічно чистими продуктами харчування, приділення уваги питанням 

використання земель та планування землекористування, оптимального розподілу 

обмежених ресурсів та покращення управління ресурсами. Модель «зеленої 

економіки» передбачає гармонійне поєднання економічних потреб суспільства з 

потребою постійного відновлення і збереження довкілля [1]. 

Згідно з визначенням ЮНЕМ «зелена» економіка – це  економіка, яка 

призводить до підвищення добробуту людей і зміцнення соціальної 

справедливості за одночасного істотного зниження ризиків для довкілля та 

дефіциту екологічних ресурсів [ 2, с. 2].  
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Данські вчені визначають «зелену економіку» як процес трансформації, 

що нівелює диспропорції та дисфункції сучасної економіки, і результатом якого 

є добробут людства та справедливий доступ до ресурсів для кожного члена 

суспільства в умовах екологічної та економічної цілісності [3]. 

На зустрічі міністрів з охорони навколишнього середовища країн 

Латинської Америки і Карибського басейну, яка відбулась під егідою ЮНЕП, 

учасники узгодили таке визначення: «зелена» економіка – це система 

економічної діяльності, пов’язана з виробництвом, розподілом і споживанням 

товарів і послуг, які призводять до підвищення добробуту людини впродовж 

тривалого часу, при цьому не піддаючи майбутні покоління значним 

екологічним ризикам або екологічному дефіциту [4]. 

Міжнародна торгова палата розглядає «зелену» економіку як таку, де 

економічне зростання та екологічна відповідальність взаємодоповнюють одне 

одного, підтримуючи прогрес у соціальному розвитку [5]. 

На думку А. Старостіної, зелена економіка  це економічні відносини між 

суб’єктами господарської діяльності, які базуються на принципах захисту та 

збереженні навколишнього середовища, впровадженні новітніх енерго- й 

ресурсозберігаючих технологій та сприяють поліпшенню якості життя в межах 

існуючих екосистем [6]. 

У більш вузькому трактуванні «зелену» економіку науковці, Кучеров А.В. 

та Шибилєва О.В., розуміють як розроблення, виробництво та експлуатацію 

технологій та обладнання для контролю і зменшення викидів забруднювальних  

речовин і парникових газів, моніторингу та прогнозування кліматичних змін, а 

також технологій енерго-  та ресурсозбереження та відновлюваної енергетики 

[7]. 

Патон Б.Є. вважає, що «зелена» економіка інтегрує в собі екологію 

людини та простору в одне системне ціле за допомогою економічних,  зокрема  

ефективних ринкових механізмів, вирішуючи відповідне перспективне завдання 

сталого розвитку [8]. 

Фактично зелену економіку розглядають як шлях до сталого розвитку, 

який передбачає об’єднання трьох складових: економічної, соціальної й 

екологічної. При цьому екологічна складова виступає пріоритетним напрямом 

сталого розвитку. В Україні «Стратегією національної екологічної політики на 

період до 2020 року» та Національним планом дій з охорони навколишнього 

природного середовища на 2011-2015 роки [9] були запропоновані заходи, 

спрямовані на екологізацію усіх галузей економіки в державному та приватному 

секторах [10] серед яких слід виокремити: раціональне використання природно-

ресурсного потенціалу, диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення 

рівня енергоефективності, створення умов для формування здорового населення, 

формування нової екологічної поведінки населення в питаннях 

ресурсозбереження, охорона навколишнього середовища, виробництво 

органічної сільськогосподарської продукції, модернізація житлово-

комунального сектору, впровадження нових технологій утилізації та переробки 

відходів[ 11, c.45]. Згідно з Указом Президента України про Стратегію сталого 

розвитку «Україна -2020» від 12.01.2015р., одним із напрямків реалізації 

державної політики у програмі енергонезалежності є зниження енергоємності 

валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року) шляхом 

забезпечення (впровадження) 100 відсотків обов'язкового комерційного обліку 

споживання енергоресурсів (енергії та палива), переходу до використання 

енергоефективних технологій та обладнання, зокрема через механізм залучення 

енергосервісних компаній, реалізації проектів з використанням альтернативних 

джерел енергії [12]. 
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Слід також відзначити, що у 2010 р. в ЄС була прийнята Стратегія 

«Європа 2020», яка спрямована на розвинену, стійку і всеохоплюючу економіку, 

здійснює моніторинг макроекономічних факторів, реформ, які сприяють 

зростанню. Стратегія «Європа 2020» встановлює три основні фактори зміцнення 

економіки: розумне зростання (розвиток економіки, засноване на знаннях та 

інноваціях); стійке зростання (створення економіки, заснованої на доцільному 

використанні ресурсів, екології та конкуренції); всеохоплююче зростання 

(сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, досягнення соціальної та 

територіальної згоди). Крім того, четвертим розділом стратегії є «Доцільне 

використання ресурсів у Європі», що передбачає розумне використання джерел 

енергії, перехід на економіку з низьким споживанням вуглеводної сировини, 

збільшення використання джерел відновлювальної енергії, модернізація 

транспортного сектора, зниження залежності зростання економіки від кількості 

ресурсів, що споживаються [13]. 

Зростання світової економіки за існуючої моделі виробництва може 

створити ситуацію, коли збиток від забруднення і руйнування навколишнього 

природного середовища почне перевищувати одержувані доходи. Подолати цю 

ситуацію можливо тільки завдяки активному впровадженню моделі «зеленої 

економіки» для ефективного відтворення ресурсів.  
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ЕКОАТРИБУТИВНИЙ СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ 

 

к.е.н., Мареха І.С. 

Сумський державний університет 

 

Безпрецедентні масштаби забруднення навколишнього природного 

середовища потребують переосмислення підходів світової спільноти до 

боротьби за збереження довкілля у напрямку пошуку адекватних, дієвих та 

ефективних механізмів розв’язання глобальних екологічних проблем. Одним із 

шляхів колективного розв’язання екологічних проблем є залучення ментального 

механізму, який слугує каналом передачі екологічних цінностей від покоління 

до покоління, від суб’єкта до суб’єкта, від агента до агента. Виникає 

необхідність постановки питання про формування екоатрибутивного світогляду 

у суб’єктів економічних відносин, які, здійснюючи природогосподарську 

діяльність на комерційній основі, мають враховувати щільні, обопільні зв’язки в 

системі «економіка-довкілля». Саме переважно в екологічному контексті 

відбувається сучасний розвиток ментальної економіки, тобто такої економічної 

діяльності, яка ґрунтується на приматі екологічного мислення і виступає 

площиною сполучення економічних та екологічних інтересів. За такого підходу, 

питання забезпечення належної якості довкілля розглядаються не як перепона 

економічному прогресу, а як його органічна, невід’ємна складова. До того ж, 

екоатрибутивний світогляд може набувати різноманітних ринково-економічних 

форм, аналіз яких становить важливе науково-практичне завдання для 

ідентифікації, оцінки та управління екологічними цінностями суспільства на 

економічних засадах.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-р
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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Екологічна ментальність є, передусім, сферою міждисциплінарних 

досліджень у галузі культурології, філософії, соціології, психології, у той час як 

економічні дослідження даного питання залишаються на периферії наукового 

пошуку. Спеціальні дослідження ментальності українців вказують на її 

аграрний, селянський, або землеробський характер. Але, по суті, ментальність 

українців має екологічне спрямування, що нерозривно пов’язано з традиціями 

тривалого землекористування та, відповідно, формуванням архетипу природи у 

національній свідомості. Варто відзначити, що екологічна ментальність, а, отже, 

і екологічні цінності суспільства, можуть виступати об’єктом економічної 

оцінки, впливу та управління. 
Глобальним викликом сьогодення виступає проблема збереження 

навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь. Зусилля 

світової спільноти спрямовуються у русло підвищення культури використання 

обмежених природних ресурсів. Учасником глобальної ініціативи зі збереження 

якості довкілля виступає і Україна, яка приймає на себе глобальні екологічні 

зобов’язання. По суті, глобалізація зусиль з охорони навколишнього природного 

середовища апелює до екологічної свідомості економічних агентів, залучених у 

процеси споживання та використання природних ресурсів на рівні 

транснаціональних корпорацій, регіональних підприємств та домогосподарств. 

Реалізація механізму збереження природних ресурсів на основі підходу «думай 

глобально – дій локально» покликана сформувати екоатрибутивний світогляд на 

рівні національних субкультур. Глобалізація прищеплює екофутуристичні 

цінності у вигляді посилення відповідальності економічних агентів за 

збереження довкілля для майбутніх поколінь. Глобалізація, впливаючи на 

національну екологічну свідомість, сприяє еколого-культурній дифузії, тобто 

поширенню та універсалізації екологічних цінностей серед усіх економічних 

агентів. Необхідність урахування екологічних цінностей пояснюється тим, що за 

своєю сутністю глобальний процес раціоналізації природокористування є 

ціннісно-орієнтованим, оскільки ототожнюється з можливостями країн щодо 

покращення якості довкілля, яка в умовах екологічної деградації має високу 

економічну ціну.  

Екологічна ментальність українського народу має національні 

особливості. На підставі аналізу етнокультурних витоків раціонального 

природокористування [1] вважаємо за доцільне надати коротку характеристику 

української екологічної ментальності: 

1. Українцям історично властива господарська дбайливість по 

відношенню до природних ресурсів: Хто про землю дбає, вона тому повертає, 

Зрубав дерево – посади два, Не брудни криниці, бо схочеш водиці.  

2. У системі національного природогосподарювання культура 

землекористування (агрокультура) є домінуючою: Держись землі, то не впадеш. 

Таким чином, екологічний менталітет українського етносу є хліборобським з 

яскраво вираженими антропоморфічними рисами: Хліб усьому голова. 

3. Споконвіку українці були прибічниками органічного 

землеробства: Не земля родить, а гній та руки, і тому можна стверджувати, що 

їхні сучасні нащадки мають неабиякий історичний досвід ресурсозбереження, 

зокрема в частині застосування органічних добрив. 

4. Особливо цінними з погляду раціонального землекористування 

були агрономічні знання: Агромінімум вивчай – гарний матимеш врожай.  

5. В цілому, українцями накопичений багатий емоційний та 

практичний досвід раціонального природогосподарювання. 

У структурі ментальності виокремлюють архетипи, стереотипи та 

традиції [2]. Ядром екологічної ментальності українців є архетип природи. 
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Архетип природи генерує такі стереотипи, як земля – годувальниця, гарний 

урожай – запорука економічного розвитку та інвалютної виручки тощо. До 

екологічних традицій українців можна віднести традиції передачі агрономічних 

знань від покоління до покоління при веденні родинного фермерського бізнесу.  

Органічна спорідненість українця з землею та значний досвід дбайливого 

землекористування обумовили потенціал раціонального 

природогосподарювання в Україні, який за останні десятиліття було знищено 

суто комерційним ставленням до навколишнього середовища. Подолання 

проблеми нераціонального природогосподарювання повинно починатися, у 

першу чергу, зі зміни способу мислення. Ментальний механізм раціонального 

природокористування повинен ґрунтуватися на монетизації екологічних 

цінностей, тобто сполученні екологічних та економічних інтересів у свідомості 

суспільства, орієнтованого на ресурсозбереження. Еталонними прикладом такої 

практики є ресусоефективна політика Європейського Союзу. Подолання 

ментально-ціннісних розбіжностей у контексті перейняття українцями кращих 

економічних традицій європейського підходу до природокористування формує 

напрями подальших досліджень.      
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Національний фармацевтичний університет 

 

Система управління житловим фондом в Україні яка існує сьогодні 

показала себе неефективною та призвела до того що кожен третій 

багатоквартирний будинок перебуває в незадовільному стані, на 40%  зношені 

внутрішньобудинкові мережі а багатоквартирні будинки споживають 35-40% від 

усіх енергоресурсів житлово-комунальної галузі. 

В даний час високий фізичний знос житлових будинків та об'єктів 

інженерної інфраструктури не може гарантувати безаварійне функціонування 

житлово-комунального господарства та забезпечити безпеку проживання. 

Нереалізовані потреби у проведенні капітального ремонту в 

багатоквартирних житлових будинках вимагають конкретизації змісту 

планування ремонтів, адаптованих до ринкових умов на рівні місцевих органів 

управління, відпрацювання організаційних механізмів консолідації фінансових 

ресурсів за рахунок коштів бюджетів, залучення цільових коштів, коштів 

власників приміщень та інших інвестицій . 

Сьогодні серед власників житла поширеним є помилкове переконання, 

що перший після приватизації капітальний ремонт багатоквартирного будинку 

повинен провести його колишній власник (держава чи територіальна громада), 

однак слід зауважити, що стаття 10 Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду» [1] передбачає для такого колишнього власника 
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лише обов’язок взяти участь у фінансуванні капітального ремонту 

багатоквартирного будинку, а не проводити його повністю за свій рахунок. 

Таким чином, можна зазначити, що витрати на проведення капітальних 

ремонтів та поліпшення спільного майна значною мірою лягатимуть саме на 

власників, адже загальна потреба в коштах на цілі капітального ремонту 

багатоквартирного житлового фонду значно перевищує можливості бюджету 

навіть найбільш економічно розвинених країн світу. 

Отже, слід розуміти, що в фінансуванні капітального ремонту 

багатоквартирного будинку власникам слід розраховувати, в першу чергу, на 

власні кошти. У той же час, в Україні є приклади залучення ОСББ на зазначені 

цілі коштів інших суб’єктів – держави, територіальних громад, благодійних 

організацій, проектів міжнародної технічної допомоги і навіть банків.  

Джерелами фінансування капітального ремонту багатоквартирного 

будинку ОСББ можуть бути ремонтний фонд ОСББ, ремонтний фонд асоціації 

власників житлових будинків, місцеві бюджети, державний бюджет, гранти, 

благодійна допомога, кредити банків. 

Кошти ремонтного фонду є найбільш доступним джерелом фінансування 

капітального ремонту багатоквартирного будинку для більшості ОСББ. 

Слід звернути увагу, що, якщо для наповнення ремонтного фонду 

запроваджуються обов’язкові внески (відрахування) власників приміщень, 

розмір таких внесків (відрахувань) повинен визначатися пропорційно площі 

приміщень, які належать власникам, оскільки саме такий принцип розподілу 

витрат на утримання і ремонт спільного майна визначено статтею 20 Закону 

України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» [2]. Тобто, 

наприклад, запровадження однакового для всіх фіксованого внеску «з 

квартири», як це нерідко роблять деякі ОСББ, буде неправомірним; натомість 

правильним буде запровадження внесків до ремонтного фонду з розрахунку на 1 

м. кв. загальної площі приміщень, що перебувають у власності конкретної особи. 

Одним з основних недоліків сплати внесків до ремонтного фонду є те, що 

передбачена чинним законодавством система пільг та субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг охоплює лише витрати споживачів на утримання 

будинків та прибудинкових територій, однак не поширюється на витрати з 

капітального ремонту (реконструкції, санації) багатоквартирного будинку. 

Тобто, громадяни з невисоким рівнем доходів наразі не можуть розраховувати 

на компенсацію їм з державного чи місцевого бюджету відрахувань до 

ремонтного фонду, якщо тільки місцева рада не схвалить відповідної місцевої 

цільової програми. 

Але внески до ремонтного фонду як джерела фінансування мають і 

беззаперечну перевагу – доступність для всіх ОСББ. Крім того, сплата внесків до 

ремонтного фонду є механізмом накопичення власниками своєї частки 

фінансування капітального ремонту та/або енергоефективних заходів, які 

проводяться на умовах співфінансування. 

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» дозволяє ОСББ об’єднуватися в асоціації власників жилих будинків. 

Стаття 1 зазначеного закону визначає такі асоціації як юридичні особи, створені 

для представлення спільних інтересів об’єднань, а стаття 8 передбачає, що «до 

складу асоціації можуть входити об’єднання та власники садиб, що 

використовують спільно внутрішньоквартальні інженерні мережі (споруди)» [2]. 

В цілому, Закон України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» не визначає детально статусу асоціацій власників 

жилих будинків. У той же час, він передбачає право ОСББ за рішенням 

загальних зборів делегувати асоціації визначені статутом повноваження «по 
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управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу» (частина 

третя статті 12), а також – «частину повноважень власних органів управління» 

(частина третя статті 16). Це дає ОСББ, які планують створити подібну 

асоціацію, певну свободу вибору при складанні статуту асоціації та визначенні її 

повноважень. Серед іншого, є можливість передбачити і створення в асоціації 

ремонтного фонду. 

Як свідчить досвід, створення «спільного» ремонтного фонду кількох 

ОСББ, об’єднаних в асоціацію, дає можливість за порівняно короткий проміжок 

часу акумулювати значні суми коштів. Завдяки цьому з’являється можливість 

реалізувати значний обсяг робіт на будинку одного з ОСББ, що входять до 

асоціації. Таким чином ремонтний фонд асоціації функціонує як своєрідна «каса 

взаємодопомоги»: кошти не розпилюються на дрібні роботи в усіх будинках 

одночасно, а витрачаються на дорожчі заходи по черзі – цього місяця на один 

будинок, наступного на інший і т. д. 

Кошти «спільного» ремонтного фонду в рамках асоціації, з одного боку, є 

привабливим доступним джерелом фінансування ремонтних заходів. З другого 

боку, витрачання цих коштів вимагає абсолютної прозорості прийняття рішень 

та наперед обумовлених принципів виділення коштів на той чи інший будинок. 

Таким чином, можна рекомендувати, що в разі створення ремонтного фонду 

асоціації власників жилих будинків обов’язково затверджувати положення про 

нього, яким детально регулювати порядок формування і витрачання коштів 

фонду 

Одним із можливих способів фінансування капітального ремонту та 

енергозберігаючих заходів у житлових будинках є створення асоціацією 

власників житлових будинків револьверного фонду. Слід зазначити, що мова йде 

про асоціацію, яка створена відповідно до вимог Закону України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», членами якої можуть 

бути об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та власники садиб, 

що використовують спільно внутрішньоквартальні інженерні мережі (споруди). 

Револьверний фонд формується за рахунок внесків членів асоціації власників 

жилих будинків. Крім цього, джерелами формування такого фонду можуть буди 

кошти державного та місцевих бюджетів, благодійних організацій, міжнародної 

благодійної допомоги тощо. 

Схема діяльності револьверного фонду наведена на рис.1. 

 
Рисунок 1 -  Схема діяльності револьверного фонду на прикладі ОСББ 1 
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Кошти револьверного фонду надаються членам асоціації власників 

житлових будинків на поворотній основі. Це означає, що надані на ремонт 

одного житлового будинку кошти, через визначений у відповідному договорі 

період часу, повертаються до револьверного фонду та можуть надаватися на 

проведення ремонту в іншому житловому будинку. Таким чином, застосування 

револьверного механізму надає можливість акумулювати значні суми коштів, а 

також використовувати відповідні кошти на фінансування ремонту та 

енергозберігаючих заходів в багатьох житлових будинках, хоча й поступово. У 

випадку, якщо асоціація власників житлових будинків має намір створити 

револьверний фонд, в статуті такої асоціації необхідно прописати загальні умови 

щодо його створення та функціонування.  

Підсумовуючи викладене можна зазначити, що ремонтний фонд, 

створений в рамках асоціації власників житлових будинків, є більш потужним 

джерелом фінансування капітального ремонту, ніж ремонтний фонд окремого 

ОСББ. У той же час, його створення висуває додаткові вимоги щодо прозорості 

діяльності асоціації та узгодження інтересів всіх об’єднань, що до неї входять. 
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Перехід до «зеленої» економіки має дуже довгий та складний шлях, але 

вже сьогодні ряд країн із розвиненою економікою та країни, які розвиваються 

(США, Німеччина, Японія, Данія, Республіка Корея, Мексика, Китай, Республіка 

Намібія та ін.), показують лідерство шляхом прийняття «зелених» економічних 

стратегій.  

Використання трьох компонентів – економічного, соціального та 

екологічного, забезпечують стабільний розвиток. Концепція «зеленої» 

економіки не замінює концепцію сталого розвитку, але в даний час більшого 

поширення набуває визнання того, що досягнення стабільності майже повністю 

залежить від ефективного управління економікою. 

Продовження економічного розвитку без кардинальної зміни нинішньої 

економічної моделі, може призведе до зростання екологічних загроз та зробить 

неможливим сталий розвиток. 

«Зеленої» економіки, на сьогодні набула значної популярності, завдяки 

підтримці міжнародних організацій та національних урядів. 

Поширення «зелених» ідей спричинило «вибух» наукових і прикладних 

публікацій, але і в наш час вчені не сформували єдиного усталеного погляду на 
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зміст поняття «зелена» економіка, на її головні ознаки, критерії й принципи 

побудови. Тому це спонукає до необхідності розвитку наукових засад 

дослідження «зеленої» економіки у сучасному розвитку. 

До пріоритетних напрямів розвитку інструменту «зелених інвестицій» 

можна віднести: деталізація системи обліку до рівня окремих стаціонарних 

джерел викидів; формування системи обліку викидів парникових газів у 

транспорті; пряме спостереження з використанням геоінформаційних та 

супутникових технологій.  

Пріоритетною програмою розвитку України у сфері «зеленої економіки» 

являється програма «EaP GREEN». [1] 

«Екологізація економіки у країнах Східного партнерства» («EaP 

GREEN») – це велика регіональна програма, яку реалізовує Європейська 

економічна комісія Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН), ОЕСР, ЮНЕП та 

ЮНІДО і яка спрямована на сприяння шести країн Східного партнерства (СХП) 

Європейського Союзу: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці 

Молдова і Україні – до переходу на «зелену» економіку.  

Для «зеленої» економіки, головним є перевага споживчої вартості та 

якості, зосереджена на кінцевого користувача та навколишнє середовище.  

Завдяки руху у напрямі природних потоків, суспільство ставатиме більш 

екологічним, і тому політичні та економічні кордони будуть збігатися у 

екосистемі.  

Збереження різноманітності повинне бути одним із переваг розвитку та 

належить до всіх рівнів життя (різноманітність видів, екосистем, регіонів), а 

також до цього відноситься соціальна та екологічна різноманітність. зміни в 

стійкості екосистем, розрив природних регулярних зв’язків, скорочення 

кількості видів тварин і рослин, накопичення шкідливих речовин і матеріалів та 

багато інших чинників являють собою безповоротну екологічну проблему, що 

загрожує різноманітності.  

Становлення нових технологій виробництва потребує великої 

креативності від соціуму та кожної людини окремо. Приватне і політичне, 

соціальне та екологічне є дуже спорідненим у «зеленій» економіці.  

Важливим індикатором «зеленої економіки» є індекс екологічної 

продуктивності (ЕРІ), який є комплексним показником оцінки екологічної 

політики держави й окремих її суб’єктів. Україна у 2015 р. посіла 102-ге місце 

серед 132-х країн світу з показником у 46,31%. Найкращий показник за 

аналізований термін мала Швейцарія – 76,2%. Найбільший приріст індексу 

спостерігався в Азербайджані – 15,95%.[2] 

Очевидним є те, що «зелена» економіка лише спонукає до створення 

робочих місць та виробництва матеріальних благ, адже все актуальніше постає 

питання інвестування в «зелений» сектор в Україні. 

Щоб перейти до «зеленої» економіки потрібно створити нові умови, які 

потребують своєчасного реагування. Політика, необхідна для здійснення цього 

переходу, вимагає ліквідації або скорочення екологічно шкідливих субсидій, 

застосування ринкових стимулів, покращення регулювання, здійснення 

«зелених» державних закупівель, а також стимулювання інвестицій. 

Концепція «зеленого» зростання, запропонована керівництвом ООН як 

альтернатива світовій фінансовій кризі, зосереджує увагу на важливості 

інтеграцій економічних та екологічних аспектів політики, що надає можливості 

для нових джерел економічного зростання, без тиску на кількість і якість 

природних ресурсів. 
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Застосування «зелених інвестицій» дає змогу покращити екологічну 

ситуацію в Глобальні та національні проблеми економіки в 55 країнах, 

пришвидшивши екологізацію виробництва, забезпечивши раціональне 

використання природних ресурсів. 

Література:  

1. Прушківська Е.В. Розвиток «зеленої економіки»: національний 
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http://businessinform.net/pdf/2015/3_0/186_191.pdf. 

2. http://www.greenmind.com.ua/ru/upload/forum2015/daria-revina.pdf 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 

 

К.е.н. Матвійчук Н.М. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

К.е.н. Сидорук С.В. 

Луцький національний технічний університет 

 

Серед екологічних проблем, що створюють серйозні загрози у сфері 

національної безпеки, є процеси утворення значних обсягів відходів 

виробництва та споживання. У 2015-2016 рр. ситуація у сфері поводження з 

відходами демонструє тенденцію до зниження обсягів їх утворення як в 

абсолютних, так і відносних показниках. Перш за все, це зумовлено тим, що 

обсяги утворення відходів обліковувались без урахування відходів, що 

утворюються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Загальні обсяги накопичення відходів у 2016 р., хоча і зменшилися у порівнянні 

з 2015 р., становлять 12,4 млрд. т. Незважаючи на зменшення чисельності 

населення, за останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягу 

утворених і вивезених на полігони побутових та подібних відходів (див. табл. 1). 

В розрахунку на одну особу в 2016 р. утворено 271 кг відходів, що на 2,5 кг 

більше, ніж у 2015 р., та на 21 кг більше, ніж у 2014 р.  

 

Таблиця 1 

 Поводження з побутовими та подібними відходами (ППВ)  

в Україні у 2013-2016 рр. [1]  
 2013 20141 20151 20161 

Зібрано ППВ, тис.т 14501,0 10748,0 11491,8 11562,6 

Видалено ППВ, тис.т 9504,4 5893,8 6233,0 6089,5 

у т.ч. видалено на спеціально обладнані звалища 5178,5 3397,9 4194,3 4208,1 

Спалено ППВ з метою отримання енергії, тис.т 147,6 149,0 254,3 257,3 

Спалено ППВ без отримання енергії, тис.т 2,9 3,8 2,1 2,0 

Утилізовано ППВ, тис.т 9,4 3,8 4,0 6,5 

у т.ч. компостовано 3,7 0,0 0,4 0,0 

У розрахунку на одну особу 

Зібрано ППВ, кг 318,7 250,0 268,5 271,0 

Видалено ППВ, кг 208,9 137,1 145,6 142,7 

у т.ч. видалено на спеціально обладнані звалища 113,8 79,0 98,0 98,6 

Спалено ППВ з метою отримання енергії, кг 3,2 3,5 5,9 6,0 

Спалено ППВ без отримання енергії, кг 0,1 0,1 0,05 0,05 

Утилізовано ППВ, кг 0,2 0,1 0,1 0,2 
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. 

http://businessinform.net/pdf/2015/3_0/186_191.pdf
http://www.greenmind.com.ua/ru/upload/forum2015/daria-revina.pdf
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Негативною тенденцією для України, на відміну від європейських 

держав, є низький рівень перероблення й утилізації твердих побутових відходів. 

Нині домінуючим методом перероблення відходів залишається їх видалення у 

спеціально відведені місця чи об’єкти, тобто їх захоронення на полігонах. Так, у 

2016 р. 52,7 % відходів від загального обсягу утворених було видалено у 

спеціально відведені місця чи об’єкти, 2,2 % спалено та лише 5,6 % утилізовано. 

У 2016 р. видалення ППВ на звалища було єдиним способом поводження з ними 

у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, 

Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та 

Чернігівський областях. В цих регіонах показники спалювання та утилізації 

ППВ є нульовими [2, с. 148].  

ППВ в основному захороняються на 5,4 тис. сміттєзвалищах і полігонах 

загальною площею близько 9 тис. га. 30 % звалищ в Україні не відповідають 

нормативам екологічної безпеки, внаслідок чого забруднюються ґрунти, 

поверхневі та підземні води. Питання своєчасного вивозу ППВ, безхазяйних 

відходів вирішується неналежним чином. Несанкціоновані звалища набувають 

не тільки досить великих розмірів, а й накопичують небезпечні речовини і 

матеріали, нерідко 1-го і 2-го класів небезпеки. Це становить екологічну 

небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, 

потрапляють у водні об’єкти. Серед ППВ збільшується частка відходів, які не 

піддаються швидкому розкладу і потребують значних площ для зберігання. 99 % 

функціонуючих полігонів не відповідають європейським вимогам (Директиві 

Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. «Про захоронення відходів»). Внаслідок 

недостатнього рівня контролю та відсутності належної системи поводження з 

побутовими відходами, за офіційними даними, щороку утворюється понад 27 

тис. несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Мізерні ставки екологічного податку за розміщення надзвичайно 

небезпечних та високонебезпечних відходів у спеціально відведених для цього 

місцях не стимулюють переробляти відходи [3, c. 274]. Це зумовлює 

необхідність удосконалення податкових методів стимулювання переробки 

відходів в Україні. Залишаються неврегульованими питання збирання та 

перероблення відпрацьованих батарейок, медичних відходів тощо.   

Вагомою проблемою є незначне використання побутових відходів як 

вторинних матеріальних ресурсів. Відсутність системи перероблення (у тому 

числі системи роздільного збирання) побутових відходів призводить щорічної до 

втрати мільйонів тонн ресурсоцінних матеріалів, що містяться у відходах. Як 

свідчить досвід розвинутих країн, введення відходів у господарський обіг 

забезпечує формування значної частини ВВП та створення робочих місць.  

З метою вирішення проблем поводження з відходами 8 листопада 2017 р. 

була прийнята Національна Стратегія управління відходами в Україні до 2030 

року [4]. Стратегія передбачає:  

1) перехід до економіки замкненого циклу, згідно з яким обсяг продуктів, 

матеріалів і ресурсів використовується в економіці якомога довше і утворення 

відходів мінімізується;  

2) розроблення законопроектів: про відходи та вторинні ресурси; про 

захоронення відходів; про спалювання відходів; про побутові відходи; про 

відходи упаковки; про батарейки, батареї та акумулятори; про відходи 

електронного та електричного обладнання та інших;  

3) підготовку пропозицій щодо вдосконалення інституційної структури 

управління відходами, у тому числі щодо створення центрального органу 

виконавчої влади з питань управління відходами.   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_925
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З метою належного забезпечення реалізації Стратегії Кабінет Міністрів 

України має затвердити Національний план управління відходами, який на 

сьогодні обговорюють на місцях і опрацьовують конкретні пропозиції.  

Основними завданнями Національного плану управління відходами є 

визначення конкретних суспільно-політичних, інституційних, організаційно-

технічних, регуляторних, технологічних заходів, передбачених стратегією, 

відповідальних виконавців та строків здійснення заходів, джерел та обсягів 

фінансового забезпечення, засобів контролю за станом здійснення заходів та 

проведення моніторингу результатів реформування у сфері поводження з 

відходами. 

Для сприяння реалізації Стратегії упродовж двох років після її схвалення 

мають бути розроблені регіональні плани управління відходами, що 

міститимуть: аналіз поточної ситуації; заходи, які слід вживати для покращення 

безпечних для довкілля повторного використання, переробки, утилізації та 

видалення відходів; оцінку того, як план підтримує запровадження цілей та 

положень директиви ЄС; оцінку джерел, виду та кількості утворення відходів; 

аналіз існуючих схем збирання відходів та наявних потужностей з переробки, 

утилізації та видалення для окремих пріоритетних потоків відходів; створення 

додаткової інфраструктури поводження з відходами тощо. 

Серед інших заходів Стратегія передбачає забезпечення комунальними 

пунктами збирання відходів приймання таких видів відходів: небезпечних 

відходів у складі побутових; великогабаритних відходів (меблів, великих речей 

домашнього вжитку тощо); вторинної сировини; відходів електричного та 

електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів; 

садових та паркових відходів біологічного походження (трави, листя, гілок 

тощо); відходів будівельно-ремонтних робіт.  

До кінцевих цілей реалізації Стратегії відносять:  

- забезпечення у 2023 р. перероблення 15 % побутових відходів за 

допомогою стимулюючих інструментів, збільшення населення, яке здійснює 

роздільне збирання побутових відходів, до 23 % та введення в експлуатацію 

сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів; 

- забезпечення у 2030 р. перероблення 50 % побутових відходів шляхом 

збільшення чисельності населення, яке здійснює роздільне збирання побутових 

відходів, до 48 %. 

Реалізація цієї Стратегії сприятиме розробленню законодавства у сфері 

управління відходами з урахуванням вимог відповідних європейських директив, 

покращенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного 

та епідемічного благополуччя населення, залученню інвестицій у сферу 

поводження з відходами та створенню сучасної інфраструктури поводження з 

відходами, запровадженню новітніх технологій утилізації та видалення твердих 

побутових відходів, зменшенню обсягів їх захоронення на полігонах, 

зменшенню кількості об’єктів поводження з відходами, що не відповідають 

вимогам законодавства, збільшенню обсягів збирання, заготівлі, переробки та 

утилізації відходів як вторинної сировини, стимулюванню суб’єктів 

господарювання до провадження виробничої діяльності з використанням 

безвідходних та екологічно безпечних технологій тощо. 

Література: 1. Поводження з побутовими та подібними відходами. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ns_rik/ns_u/pzppv_2013_u.html. 2. 

Статистичний збірник «Довкілля України за 2016 рік». – 2017. – 226 с. 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ:ОБ ҆ ̓ЄТИВНА ВИМОГА ЧАСУ ДЛЯ 

УРАЇНИ 
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ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

 

Об'єктивно момент  усвідомлення глобальної небезпеки щодо сучасної 

екологічної кризи з'явилося  нещодавно, а саме в кінці 80 років. А вже  після дня 

проведення Саміту Землі в Ріо-де-Жанейро  в 1992 року це питання особливо 

гостро постало та передбачало нагальну необхідність у екологізації сучасної 

економіки.  

Варто стверджувати, що саме людина разом з науково-технічним 

прогресом є основним руйнівником природи. Однак,  науково-технічна 

революція триває й досі; новітній її етап отримав назву технологічного: він 

найбільше проявляється у створенні та практичному впровадженні класу 

найсучасних технологій. Все це явища глобального характеру, наслідками якого  

є загострення екологічної обстановки, виникнення проблеми виживання людства 

внаслідок забруднення та отруєння навколишнього середовища. 

Пошуки виходу з екологічних наслідків варто розпочинати з надання 

прозорої та всебічної  інформації, яка впливатиме на формування екологічної 

свідомості людини, світогляду та її виховання. Нині, в умовах ринкової 

трансформації економіки, центральною фігурою у процесах екологізації 

виробництва виступає  власник, підприємець, суб’єкт господарювання. Тому, 

саме у цьому контексті  зазначимо, що і суспільство, і економіка є залежними від 

навколишнього середовища, тому за таких умов суспільство повинно 

дотримуватись правил «зеленого» напряму економіки. 

Науковці виділяють чимало економічних інструментів для переходу на 

засади “зеленої” економіки, а саме [1]: 

- екологічні податки та податкові пільги; 

- державні та приватні інвестиції у “зелене” підприємництво; 

-запровадження субсидій на екологічне виробництво та відповідне 

скасування на ресурсомісткі виробництва; 

- усунення торгових бар’єрів для товарів і послуг 

Насамперед, «зелена» економіка визначається такими особливостями: 

-орієнтація на екологічні  та соціальні цінності; 

- взаємозалежність суспільства, економіки та екології; 

- практична діяльність захисників навколишнього середовища; 

- інвестування коштів в енергоефективні та ресорсоощідні технології; 

- спрямування діяльності не на кількісні показники, а на якість життя 

людини; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/820-2017-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/820-2017-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
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Вже сьогодні, відзначається відхід “зеленої” економіки від акценту на 

економічне зростання до акценту “стійкого стану економіки”, шо передбачає 

зниження споживання  земних ресурсів у найближчому майбутньому. 

Важливими кроками поступової екологізації свідомості суспільства, 

суб’єктів господарювання та державних органів влади стало формування 

соціальної екології та виникнення масових громадсько-політичних рухів за 

збереження і відновлення природного довкілля. Так, основними напрямами 

екологізації економіки в Україні, що потребують нагального освоєння є: 

екологізація нормативно-законодавчої бази; екологізація інвестиційної 

діяльності, екологізація податкової та митної системи; екологізація виробництва; 

екологізація освіти та науки. 

Нині, Україна на підставі Індексу екологічної ефективності 2016 (The 

Environmental Performance Index 2016) в рейтингу посіла 44 позицію, 

покращивши за 10 років свої результати на 25% і опинилась між Аргентиною 

(43) та Кубою (45). А також, Україна займає 130 позицію з 180 країн за 

критерієм «біорізноманіття та середовища проживання», що характеризує 

зусилля країни у вирішенні проблем із збереженням видів в межах власних 

кордонів; 144 – за показником забрудненості повітря діоксидом азоту, що 

впливає на здоров’я людей і характеризує якість повітря. Найкраще 25 місце 

присвоєне Україні за виміром динаміки інтенсивності викидів вуглецю на 

одиницю ВВП. 

 Дійсно, що десятиліттями проблеми екологізації економіки України 

породжувалися внаслідок  нераціонального використання природних ресурсів, 

що, в свою чергу, було  зумовлене абсолютною державною формою власності на 

них та нехтуванням державою певних постулатів у сфері дотримання 

екологічних норм. На жаль держава, у своєму стратегічному  напрямі розвитку 

не передбачала процеси  екологізації економіки.  На нашу думку,  основою  

національної екологічної безпеки має бути, насамперед, результативність 

господарювання. А це, в свою чергу, висуває дві достатньо важливі  

організаційно-практичні проблеми у сфері екології. Перша — це значуще  

поліпшення діяльності природоохоронних органів, друга — посилення їхнього 

контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. 

Література: 1. Бублик М. І. Особливості “зеленої” економіки та  основні 

інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему / М. І. Бублик, 

М. Р. Бей // Вісник Національного університету "Львівська  політехніка". Серія: 

Проблеми економіки та управління : збірник наукових  праць. – 2016 

 

ГРАНТОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ В 

УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Нагорна О.В., студ. Никитенко У.А. 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

 

Рівень ефективності та незалежності галузі енергетики будь-якої країни є 

невід’ємною складовою стратегічного соціально-економічного розвитку. 

Враховуючи рівень залежності економіки України від імпортних енергоносіїв, 

особливо актуальним стає питання енергостабільності країни, що зумовлює 

пошук  новітніх джерел фінансування енергоефективних та енергозберігаючих  

проектів.  

В ході цього, варто зауважити,що енергоефективний проект – проект, 

спрямований на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і 

систем постачання, регулювання і облік споживання води, газу, теплової та 
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електричної енергії, модернізація огороджувальних конструкцій та технологій 

виробничих  процесів[1]. Джерелами фінансування енергоефективних проектів, 

відповідно до Закону України «Про енергозбереження», можуть виступати 

Державний фонд енергозбереження, власні та позикові  кошти  підприємств,  

установ  і організацій, Державний бюджет України, місцеві бюджети, а також 

інші джерела [1]. А оскільки  обсяг державного фінансування завжди є 

недостатній, тому  перспективним стає використання коштів від міжнародних 

фінансово-кредитних організацій та іноземних державних фінансових установ.  

Однією з форм фінансування енергоефективних проектів міжнародними 

донорськими організаціями є гранти. Останні надаються безкоштовно і без 

повернення. За допомогою грантів здійснюється необхідна підтримка проектів, 

котрі не є прибутковими, але відіграють важливу роль у розвитку суспільства 

або громади. На сьогодні низка іноземних та міжнародних фінансово-кредитних  

організацій впроваджують в Україні грантові програми підтримки в сфері 

енергоефективності. Міжнародні гранти можуть надаватись міжнародними 

агентствами розвитку різних країн та іншими донорськими організаціями. 

Отриманню грантів може також сприяти подальша інтеграція України в ЄС. 

Гранти доцільно розглядати як доповнення до фінансування проектів, особливо 

найменш комерційно привабливих їх частин. 

Наразі в Україні функціонує фонд E5P, що є співфінансуючою 

організацію та надає гранти як додаток до залученого фінансування за іншими 

програмами міжнародних фінансових організацій. E5P є багатостороннім 

донорським фондом, що заснований у Швеції у 2009 році. Загальний бюджет 

фонду становить 168 млн євро, при цьому на проекти, що здійснюються в 

Україні виділено майже 65% бюджету (тобто 108 млн євро). Вкладниками у 

фонд E5P для проектів в Україні є 13 країн та Європейський Союз. Три 

найбільші вкладники формують 70% всього бюджету, це – ЄС (40 млн євро), 

Швеція (27 млн євро) та Німеччина (11 млн євро)[3]. Грант додається до програм 

Північної екологічної фінансової корпорації, Європейського банку 

реконструкцій та розвитку, Міжнародного банку реконструкцій та розвитку, 

Європейського інвестиційного банку, північного інвестиційного банку. 

Наприклад, в таблиці 1 наведені умови енергоефективних програм із залученням 

грантових коштів. 

Таблиця 1  

 Порівняння діючих програм фінансування енергоефективних проектів із 

залученням грантових коштів в Україні [3] 

Умови 

Енергомодернізація 

приватних будинків та 

квартир 

багатоповерхових будівель 

Програма 
«Теплі» 

кредити 

IQ Energy 

(ЄБРР) 

Позики ЄІБ 

(для ОМС) 

НЕФКО 

«Енергозбе-

реження» 

«Теплі» 

кредити 

Відсоткова  

ставка 

від 24,5% 30% 2,4-4% +  

50 тис євро 

3% від 20% 

Максим. 

сума 

50 тис грн 150 тис грн від 5 млн євро 400 тис євро 10  

млн грн 

Термін  

погашення 

до 3 років до 4 років 22 роки до 5 років до 10 років 

Грант 
20-40% 15-20% 

(грант E5P) 

від фонду E5P від фонду E5P від 40% 

 

Так, в таблиці 2 наведені реальні проекти енергоефективності в Україні, 

яким були надані гранти E5P. 
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Таблиця 2  

Енергоефективні проекти в Україні, яким надані гранти E5P[3] 
Проект Кредитор Вартість проекту Грант E5P Статус 

Енергоефективність у 

громадських будівлях 

(Житомир) 

НЕФКО 4,70 млн євро 1,35 млн євро Реалізовано 

Модернізація 

теплокомуенерго  

(Кривий Ріг) 

ЄІБ 38,00 млн євро 6,40 млн євро Затверджено 

Модернізація 

теплокомуенерго 

(Тернопіль) 

ЄБРР 16,10 млн євро 5,00 млн євро Реалізовано 

Енергоефективність у 

громадських будівлях 

(ЕСКО) 

ЄБРР 22,50 млн євро 2,50 млн євро Реалізовано 

 

Таким чином, в Україні відбувається активне фінансування та 

запровадження проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження та 

енергостабільності за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.  

Отже, грантова підтримка є дієвим інструментом у сфері реалізації 

проектів енергоефективності. Окрім того, дозволяє зменшити фінансове 

навантаження на виконавців проектів та пом’якшує зростання тарифів 

підприємств теплопостачання впродовж погашення позик. Залучення грантових 

коштів забезпечує суттєву економію фінансових ресурсів та сприяє  

покращанню результативності проектів. 

Література: 1. Про енергозбереження: Закон України № 75/94-ВР від 

01.07.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр. - Дата звернення: 6.03.2018. - Назва 

з екрану. 2. Бюджетування грантових проектів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/july/issue-28/1/article-29366.html 3. 

Звіт «Механізм фінансування заходів енергоефективності в Україні» / Сайт 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Mehanizmi-finansuvannya-

zahodiv-energoefektivnosti-v-Ukrai--ni.pdf 4. Підготовка проектних пропозицій із 

чистої енергії: практичний посібник / Під загальною редакцією Тормосова Р.Ю., 

Романюк О.П., Сафіуліної К.Р. – К..:ТОВ «Поліграф плюс», 2015 

 

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ 

БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Нинюк В.В., студентка 4 курсу 

Науковий керівник: Борисюк О.В., к.е.н., доцент 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Сьогодні для існування людства потрібна така кількість ресурсів, яка 

виходить за межі можливостей нашої планети. В останню чверть століття 

спостерігалося зростання світового ВВП в 4 рази, але економічне зростання 

досягається головним чином за рахунок витрат природних ресурсів. Якщо наші 

вимоги до природних ресурсів й далі продовжать зростати в такому темпі як 

зараз, то в 2030 році для підтримки життя людства знадобиться еквівалент двох 

нинішніх планет, а в 2050 року - 2,8 планети. 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/july/issue-28/1/article-29366.html
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Mehanizmi-finansuvannya-zahodiv-energoefektivnosti-v-Ukrai--ni.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Mehanizmi-finansuvannya-zahodiv-energoefektivnosti-v-Ukrai--ni.pdf
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У вузькому розумінні зелена економіка це економіка з низькими 

викидами вуглецевих сполук, ефективне використання природних ресурсів, яка 

задовольняє по максимуму інтереси всього суспільства. Модель «зеленої» 

економіки передбачає економічне зростання у поєднанні з екологічною 

стійкість. 

Експерти ООН радять звернути увагу на формування нової «зеленої» 

економіки, яка передбачає зростання ролі держави і міждержавних органів у 

економічному, створенні умов для розвитку бізнесу на основі нових «зелених» 

технологій та екологізації індустріальних галузей господарства. 

Сьогодні в регіонах реалізується основна частина інвестиційних проектів 

у сфері енергоефективності, теплопостачання та водовідведення. 

Мінекономрозвитку сприяє «зеленій» модернізації регіонів шляхом залучення 

коштів міжнародної технічної допомоги через Фонд Східно-Європейського 

партнерства з енергоефективності та довкілля. 

Такі економічно розвинуті країни як Японія, Німеччина, Франція та США 

суттєво просунулися у напрямку сталого розвитку. Інші ж країни від цього ще 

дуже далекі, нажаль і Україна входить до їх числа. Тому постає питання 

механізмів реалізації стратегії сталого розвитку в країнах з відносно невисоким 

доходом на душу населення, суттєвими ресурсними та екологічними 

проблемами та напруженою демографічною ситуацією. 

Більшість стратегій економічного розвитку і зростання заохочували 

швидке накопичення фізичного, фінансового та людського капіталу, за рахунок 

надмірного виснаження природного капіталу, при цьому природні ресурси та 

екосистеми були принесені в жертву. Існує потреба в удосконаленні державної  

політики, включаючи заходи у сфері ціноутворення та регулювання, з метою  

формування ринкових стимулів більш раціонального розподілу капіталу з сфери 

ресурсокористування до більш технологічних секторів, врахування соціальних 

та екологічних наслідків [1, с.42]. 

Основою кліматичних фінансів й «зеленої економіки» зокрема є 

використання вуглецевого податку (тобто ціни викидів кожної тонни СО2). 

Згідно з Податковим кодексом України, ставка вказаного податку становить 0,33 

гривні (0,015 євро) за 1 тону СО2, тоді як в ЄС зараз ринкова ціна за 1 тону СО2 

складає близько 6 євро. Тому цей податок в Україні поки не створює належних 

стимулів до зменшення парникових викидів в атмосферу та заохочує як 

українських, так і зарубіжних інвесторів розвивати в нашій країні «брудні» 

виробництва. 

Українськими вченими розроблений механізм стягнення платежів та 

штрафів за порушення умов водокористування, який може бути використаний й 

для розробки системи  негативних стимулів за порушення кліматичних умов 

відтворення. Ними виділяються такі основні види платежів за водокористування: 

за користування водними ресурсами; за питну воду, що стягується з населення; 

за питну воду, що використовують промислові підприємства; штраф за 

порушення правил водокористування; штраф за нераціональне використання 

води; штраф за скидання неочищених стічних вод; штраф за скидання 

недостатньо очищених стічних вод [2]. 

На початку лютого 2017 р. Верховна Рада України посилила штрафи і 

внесла відповідні зміни до деяких законодавчих актів щодо імплементації 

європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин 

і рослин, що можна розглядати як елемент штрафних санкцій в структурі 

кліматичних фінансів. Зокрема, за забруднення лісів штраф зріс з 5 до 10 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для підприємства, яке працює 
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без обладнання, що зменшує шкідливий вплив на ліси, штраф зріс з 3-7 до 15-35 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Таким чином «зелена економіка» є важливим стратегічним пріоритетом 

безпечного розвитку України, яка має передбачати на рівні окремої держави 

впровадження складових механізму екологічного стимулювання бюджетних 

інвестиції та пільгових кредитів в проекти енергозбереження. Крім того, 

виходячи з досвіду розвинутих країн в Україні на місцевому рівні треба 

стимулювати розвиток відновних джерел енергії на рівні домогосподарств. В 

цьому плані заслуговує на увагу досвід використання «зеленого тарифу» на 

електроенергію для тих домогосподарств, які самостійно отримують 

електроенергію за рахунок енергії сонця, вітру, надр. 
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          Провідною тенденцією сучасного суспільного розвитку є поширення 

глобалізаційних процесів. В умовах глобалізації світової економіки зростає 

рівень вичерпності природних ресурсів. Потреби в ресурсах значно 

перевищують обсяги і швидкості їх природного поповнення. В результаті 

неминуче настає виснаження природних запасів, що призводить до дефіциту 

ресурсів, забруднення води і повітря, нестачі прісної води та ін. Виходячи із 

загострення перелічених питань, останнім часом у світових суспільно-

політичних і наукових колах активно просувається концепція «зеленої» або 

«екологічної» економіки. 

           Політика сталого розвитку як відповідь на глобальні проблеми сучасності 

передбачає перехід держав світу до зеленої або, іншими словами, 

низьковуглецевої економіки. Уперше цей термін використала група провідних 

вчених: Д. Піарс, А. Маркандіа, Є. Барбієр у звіті Уряду Великобританії 

«Концепція зеленої економіки» (1989 р.). Зелена економіка – це економіка, яка 

підвищує добробут людей і забезпечує соціальну справедливість, а також 

істотно знижує ризикидля довкілля [2, c. 130]. 

          Проблеми «зеленої» економіки в українській науці досліджують        

Ю.Бережна, С. Біла, Б. Буркинський, Т. Галушкіна Т. Горянська, Б. Данилишин, 

А. Мартинюк, О. Чмир тощо. Серед українських інституцій, що задіяні у процес 

розробки концепції зеленої економіки виділяють академічний сектор (Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Інститут 

економіки промисловості НАН України, Інституту проблем ринку та економіко-

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/Ger_synthesis_ru.pdf
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екологічних досліджень НАН України) та сектор ВНЗ (Національний 

лісотехнічний університет, Національний університет водного господарства і 

природокористування, Одеський державний екологічний університет, Сумський 

державний університет та ін.) [6, c. 55]. 

           В 2008 році у відповідь на фінансову та економічну кризу Екологічна 

Програма ООН (ЮНЕП) оголосила перехід до Зеленої економіки, яка повинна 

сприяти відновленню світової економіки і збільшенню зайнятості населення, 

одночасно прискоренню боротьби зі зміною клімату, деградацією 

навколишнього середовища та бідністю. ЮНЕП закликає звернути максимальну 

увагу на п’ять найважливіших напрямків: 

- енергоефективність будівництва; 

- перехід до поновлюваних джерел енергії, включаючи енергію вітру, сонця, 

геотермальну та біомасу; 

- сталий розвиток транспорту; 

- екологічна інфраструктура планети, у тому числі прісних вод, лісів, ґрунтів і 

коралових рифів; 

- розвиток сталого сільського господарства, у тому числі органічного 

виробництва. 

           Оцінювати перехід до зеленої економіки можна за кількома показниками, 

які умовно можна поділити на такі групи: 

- економічні показники: частка інвестицій або виробництва та зайнятості в 

секторах, які відповідають «сталим» стандартам як, наприклад, «зелений» ВВП; 

- екологічні: ефективність використання ресурсів, інтенсивність забруднення на 

галузевому чи світовому рівнях, наприклад, використання енергії (відносно 

ВВП) або використання води (відносно ВВП); 

- сукупні показники прогресу та благополуччя [1, c.213]. 

           В Україні 21 грудня 2010 року був ухвалений Закон України «Про основні 

принципи (стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 р.» . 

Згідно з цим документом стратегічною метою національної екологічної політики 

є стабілізація і поліпшення стану довкілля для безпечного життя і здоров'я 

населення, а також впровадження екологічно збалансованої системи 

природокористування. Головним механізмом реалізації даної стратегії є 

Національний план дій з охорони довкілля на, який передбачає такі пріоритетні 

напрями: 

- захист атмосферного повітря; 

- охорона водних ресурсів; 

- охорона земель і ґрунтів; 

- охорона лісів; 

- охорона геологічного середовища і надр; 

- безпечне управління з відходами і небезпечними хімічними речовинами; 

- забезпечення біологічної безпеки; 

- впровадження чистішого виробництва; 

- розвиток інфраструктури екологічно чистих видів транспорту; 

- енерго - і ресурсозберігання в промисловості і приватному секторі; 

- екологічно орієнтовані технології ведення сільського господарства; 

- екологічний і зелений туризм [3].  

           Пріоритетною програмою розвитку України у сфері «зеленої економіки» є 

програма «EaP GREEN». «Екологізація економіки у країнах Східного 

партнерства» («EaP GREEN») – це велика регіональна програма, яку реалізовує 

Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН), 

ОЕСР, ЮНЕП та ЮНІДО і яка спрямована на сприяння шести країн Східного 

партнерства (СХП) Європейського Союзу: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, 
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Грузії, Республіці Молдова і Україні – до переходу на «зелену» економіку. 

Програму фінансує Європейська комісія, чотири організа- ції-виконавці та інші 

донори. Метою програми є перехід країн Східного партнерства (СП) на «зелену» 

модель розвитку та ведення бізнесу шляхом розмежування економічного 

зростання та деградації навколишнього середовища і виснаження ресурсів. 

          Експерти виділяють чотири напрями, за допомогою яких формування 

„зеленої” економіки і пов’язані з цим структурні реформи можуть стати основою 

економічного розвитку. 

          По-перше, перехід до „зеленої” економіки здатний збільшувати „вхідні” 

ресурси економіки внаслідок підвищення продуктивності й ефективності 

використання ресурсів. 

           По-друге, становлення „зеленої” економіки супроводжується 

позитивними структурними змінами під впливом значних інвестицій у 

системоутворюючі сектори (такі, як енергетика, будівництво, житлово-

комунальне господарство тощо), спрямованих на оновлення виробничого 

апарату, підвищення енергоефективності, перехід до альтернативних джерел 

енергії та зниження викидів парникових газів. У сукупності це має призвести до 

зростання ефективності названих галузей та економіки в цілому. 

          По-третє, розвиток „зеленої” інфраструктури (зокрема системи 

водопостачання та каналізації, громадського транспорту, орієнтованого на 

альтернативні джерела палива тощо) забезпечить активізацію економічного 

розвитку і з боку пропозиції, і з боку попиту, одночасно розширюючи зайнятість 

і сприяючи зниженню безробіття. 

          По-четверте, перехід до „зеленої” економіки об’єктивно стимулює 

інноваційну активність, яка має підтримуватись сприятливим конкурентним 

середовищем та дієвими інструментами регулювання. 

Україна має достатній потенціал для використання альтернативних джерел 

енергії. Так, зокрема, річний технічно досяжний енергетичний потенціал 

сонячної енергетики для України є еквівалентним 5 млрд. м3 природного газу, 

сонячна енергія вже широко використовується в системах теплопостачання, для 

вироблення електроенергії для суспільних та приватних споруд. Так, компанією 

ДТЕК у 2017 році на території Херсонської області була встановлена сонячна 

електростанція, що буде забезпечувати 4000 приватних домогосподарств. Утім, 

не зважаючи, що в Україні встановлені «зелені тарифи» на розвиток сонячної 

енергетики, які передбачають компенсацію державою відносно високої вартості 

установки сонячних електростанцій та високу ціну закупки цієї електроенергії, 

інвестиції в цю галузь незначні [4, c. 273]. 

          Одним із перспективних секторів розвитку зеленої економіки в Україні є 

сільське господарство, зокрема – органічне землеробство. Для цього Україна має 

всі передумови: великі площі чорноземів, низький рівень використання 

пестицидів та хімічних добрив, суттєву долю малих сільськогосподарських 

виробників та доступність робочої сили, експортний потенціал для країн 

Західної Європи. Проте 90% вітчизняної органічної продукції експортується: 

продаж продукції на національних ринках має низьку рентабельність – 70%, тоді 

як реалізація в Європі – 200% 

           Формування «зеленої» економіки є сучасним трендом забезпечення 

економічної безпеки держави в умовах глобалізації. Серйозної уваги потребує 

зменшення бідності, контролю за використанням природних ресурсів, 

збільшення кількості робочих місць. Застосування ринкових механізмів 

рекомендується поєднувати з державним та міжнародним регулюванням 

економічних процесів. Покращання екологічної ситуації перестає бути рядком 

витрат державного бюджету, а стає власне суттю нової економічної системи. 
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Таким чином держава формує нові економічні умови ведення бізнесу, які 

приваблюють інвестиції саме в розвиток нових «зелених» галузей та екологічної 

трансформації («озеленення») традиційного господарства [5, c. 62]. 
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Сьогодні Україна перебуває в стані затяжної еколого-економічної кризи, а 

саме: погіршення екологічної ситуації, зміна клімату, підвищення кількості 

стихійних явищ та погіршення стану здоров’я населення через інтенсивне 

застосування екологічно небезпечних технологій виробництва, зростання цін на 

енергоносії; підприємства різних галузей економіки беруть від природи 

обмежені ресурси, забруднюють довкілля, навіть не замислюючись над 

наслідками від провадження своєї діяльності. Один із способів покращення 

якості життя суспільства -  це перехід країни до так званої «зеленої» економіки, 

яка дасть змогу вийти із екологічної кризи, підвищить конкурентоспроможність 

української економіки та істотно вплине на наявний ринок праці. 

Для більш чіткого розуміння поняття «зеленої» економіки розглянемо її з 

економічного, екологічного та соціального аспектів.  З економічної сторони, 

«зелена» економіка забезпечує економічне зростання, збільшення обсягу доходів 

і зайнятості, формування гнучкої економіки, сприяє залученню державних та 

приватних інвестицій. Соціальний аспект передбачає досягнення людством 

добробуту, соціальної справедливості, кращої якості життя, соціального 

розвитку, скорочення соціальної нерівності, справедливого доступу до 

обмежених ресурсів  [1]. Якщо говорити про екологічний аспект, «зелена» 

економіка орієнтується на скорочення екологічних ризиків, дефіциту, викидів 

вуглекислого газу в атмосферу і забруднення навколишнього середовища; на 

підвищення ефективності використання ресурсів та енергії; вимагає від усіх 

суб’єктів господарювання екологічної відповідальності та обмеження 

навантаження на екологічну систему.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
http://business-inform.net/pdf/2013/3_0/186_191.pdf
http://business-inform.net/pdf/2013/3_0/186_191.pdf
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Перехід на «зелену економіку» передбачає комплексні зміни у всіх 

секторах економіки. Первинний сектор, який охоплює сільське господарство, 

рибальство, лісову та добувну промисловість, потребує найбільш радикальних 

змін, оскільки саме тут створюються продукти для задоволення первинних 

потреб суспільства. Сільське господарство має переорієнтовуватися на 

виробництво органічної продукції (без використання хімічних добавок); 

вирощування енергетичних культур та їх використання в енергетичних цілях.  

Вторинний сектор економіки, а саме промисловість та будівництво, 

найбільше потребує раціонального використання енергоресурсів. Промисловість 

країни вимагає технологічної модернізації, адже за допомогою виробничих 

потужностей створюються машини, устаткування та обладнання, які дозволять 

очистити виробництво та ефективно використовувати обмежені ресурси. 

В Україні постає проблема у відсутності сучасних підприємств з 

утилізації та переробки сміття. В середньому щороку Україна продукує близько 

17 млн. тонн сміття (побутового і промислового). На жаль, лише 5% із цього 

обсягу потрапляє в переробку, а решта 95% потравляє на звалища. Відходи, з 

одного боку несуть загрози для навколишнього середовища, а з іншого боку, 

вони можуть бути використані для підвищення конкурентоспроможності 

виробництва, за рахунок скорочення витрат на сировину та їх повторного 

використання, а також бути джерелом прибутку. Для того щоб покращити дану 

проблему, громадяни повинні підтримувати чистоту навколишнього 

середовища, економити електроенергію, воду, газ тощо; також варто проводити 

семінари, тренінги щодо раціонального використання ресурсів з метою економії 

сімейного бюджету. Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» 

системно упроваджує заходи, спрямовані на пропагування моделі та 

упровадження інструментів «зеленої» економіки серед населення [2]. Майже в 

усіх країнах Європи діють суворі правила щодо сортування сміття для його 

подальшої переробки. Найбільших успіхів у вирішенні цієї проблеми домоглися 

Швейцарія, Німеччина і Швеція, де люди самі попередньо сортують понад 80% 

відходів. У Данії, Бельгії, Швейцарії, Нідерландах, Австрії, Франції, Італії, США 

та Японії не тільки сортують відходи, але і використовують тверде сміття як 

вторинну сировину. У більшості країн цей показник перевищує 50%.  

Третинний сектор є з’єднувальною ланкою між первинним і вторинним 

секторами, яка забезпечує реалізацію концепції «зеленої економіки». Такий 

сектор пов’язаний з наданням послуг як населенню, так і бізнесу. Ця сфера 

охоплює проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, 

створення бізнес-планів і програм, розробляє енергоефективні технології, які 

можуть забезпечувати якісні зрушення у напрямку «озеленення» первинного та 

вторинного секторів.  

Одним з найперспективніших секторів розвитку зеленої економіки є 

сільське господарство, а саме органічне землеробство. Адже в нашій країні є всі 

передумови: великі площі чорноземів, низький рівень використання пестицидів 

та хімічних добрив, суттєва доля малих сільськогосподарських виробників та 

доступність робочої сили, експортний потенціал для країн Західної Європи [3]. 

Але формування ринку органічної продукції ускладнюється незначною 

популяризацією ідеї чистої продукції, а також її високою ціною, що є дуже 

значною для звичайного населення.  

«Озеленення» сільського господарства передбачає не лише виробництво 

органічної продукції, а й вирощування енергетичних культур та їх використання 

в енергетичних цілях, що дозволить перейти на екологічно чисте біопаливо, 

досягти незалежності від традиційних джерел енергії та скоротити витрати на їх 

постачання. 
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Також одним з напрямів зеленої економіки є модернізація житлово-

комунального господарства України. Тобто, реконструкція старих будівель, 

проектування нових енергозаощаджувальних споруд, які містять мінімальну 

кількість шкідливих речовин, а також утилізацію та переробку відходів. Через 

все це можна буде спостерігати  покращення комфортності будівель та 

подовження терміну їх експлуатації, зменшення споживання ресурсів з-за 

кордону.  

Втілення «зеленої» економіки передбачає зростання ролі держави і 

міждержавних органів в економічному та екологічному регулюванні, взаємодію 

держави і бізнесу, створення умов для розвитку бізнесу на основі нових 

екологічних стандартів і технологій та державну підтримку соціально-

екологічно відповідальних підприємств, сприяння діяльності некомерційних 

екологічних організацій та об’єднань, створення умов для розвитку екологічної 

культури населення та популяризацію просвітницьких екологічних ініціатив і 

програм ресурсозбереження. 

Отже, в наш час розвиток «зеленої» економіки набуває все більшого 

значення, адже вона є складовою розвитку та передбачає збалансоване 

співіснування навколишнього середовища, соціальної та економічної систем. 

Процес становлення «зеленої» економіки має супроводжуватись впровадженням 

нових ресурсоощадних та енергоощадних технологій, зміною структури 

зайнятості збільшення інвестицій в зелену економіку. Для розвитку «зеленої» 

економіки в Україні потрібно здійснити ряд кроків серед яких:  

1. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу 

України. 

2. Формування нової екологічної поведінки населення. 

3. Виробництво органічної продукції.  

4. Диверсифікація джерел енергопостачання.  

5. Модернізація житлово-комунального господарства.  

6. Стимулювання інвестицій в «зелену» економіку. 

Якщо Україна буде слідувати тим крокам, що були описані вище, то з 

часом в нашій країні з’являться альтернативні джерела енергії та палива, 

технології екологічно чистого виробництва, чисті технології у веденні 

сільського господарства, а також очищене повітря, води і ґрунт. Саме «зелена 

економіка» може стати джерелом розвитку України. Отже, перспективи 

створення зеленої економіки в Україні є необхідними. 

Література: 1.Гарлицька, Д. А. Побудова зеленої економіки – основна 

складова європейської інтеграції України [Текст] / Діана Анатоліївна Гарлицька 

// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний 

економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: 

Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 2. – С. 15-19. 2. А.О. 

Гура, Т.Г.Гуцан Зелена економіка: сутність, чинники  та перспективи розвитку в 

україні / Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди  «Економіка», 2017, вип. 17 3.Успіхи 

розвитку органічного сектору України та Четвертий Всеукраїнський Ярмарок 

органічних продуктів [Електронний ресурс]. (дата звернення:11.05.2017). URL: 

http://ecologiya.kiev.ua/noviny-dnya/133r.html 

 

 

 

 

 

http://ecologiya.kiev.ua/noviny-dnya/133r.html


229 

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

1 червня 2016 року на засіданні Комітету ВРУ з питань ПЕК розглянуто 

проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про альтернативні 

джерела енергії" щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке 

використовує відновлювані джерела енергії (реєстр. № 4555-1 від 23.05.2016). 

Законопроектом передбачається поповнити перелік альтернативних 

джерел енергії такими видами, як аеротермальна, геотермальна та 

гідротермальна. Крім того, відповідно до документа, теплова енергія, отримана 

за допомогою теплових насосів, вважатиметься видобутою з відновлюваних 

джерел енергії, за умови, що кінцевий вихід енергії значно перевищує первинне 

споживання енергії, потрібної для приведення в дію теплових насосів. 

Законопроект розроблено у тісній співпраці з фахівцями Агентства з метою 

імплементації Директиви 2009/28/ЄС [1]. В ній зазначено що, обов’язковими 

національними цілями мають бути досягнення частки 20% енергії, що 

виробляється з відновлюваних джерел у загальному споживанні енергії для 

Співтовариства, а також частці 10% цього типу енергії, що призначається для 

транспорту і все це – з цього часу і до 2020 року. Обов’язкові національні цілі 

слугують головним чином для того, щоб надати певні гарантії інвесторам та 

заохотити до тривалого розвитку технологій, шляхом використання яких 

виробляється енергія з усіх типів відновлюваних джерел. Початкове становище, 

можливості розвитку енергії, що видобувається з відновлюваних джерел, а 

також структура енергопостачання кожної держави-члена відрізняються від 

інших держав-членів. Отже, важливо відобразити мету, що полягає в отриманні 

частки 20% у споживанні енергії на території Співтовариства, в цілях, що є 

характерними для кожної держави-члена, з дотриманням справедливого та 

належного розподілу, яким враховуються відмінності щодо початкового 

становища та потенціалу кожної держави-члена, враховуючи поточний рівень 

енергії, що виробляється з відновлюваних джерел, а також існуючу структуру 

енергопостачання.  

Після прийняття директиви за останні 8-10 років спостерігається 

поступове зростання розвитку відновлюваних джерел енергії у світі (рис. 1). 

Проаналізуємо, яке ж місце займає Україна в сфері розвитку 

відновлюваних джерел енергії? 

Як зазначалось енергетична безпека держави безпосередньо впливає на 

економічну безпеку. Останнім часом дуже гостро стає питання енергетичної 

незалежності держави. Україна має певні природні ресурси, на території України 

добувають природний газ, вугілля тощо, але великих родовищ вона не має. 

Відповідно стає актуальним питання пошуку додаткових джерел енергії. Для 

оновлення енергетичної галузі та інтенсивного її розвитку в Україні була 

розроблена  енергетична стратегія на період до 2030 року. 

Відповідно стратегії, очікувалося, що частка відновлюваної енергетики в 

енергетичному балансі України може скласти 7-15%. Економічний спад  

попередніх років супроводжувався високою інфляцією та кризою банківської 

системи, що створило  несприятливі умови для розвитку АДЕ в Україні. 

Протягом останніх 2012-2016 років в Україні спостерігається поступове 

зростання встановлених потужностей альтернативних джерел енергії (АДЕ).   
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Рисунок 1 - Динаміка розвитку відновлюваних джерел енергії у світі [12] 

 

Станом на кінець 2016 ріку встановлено 1 117 МВт потужностей АДЕ, які 

виробляють близько 1% у загальному обсязі відпущеної електроенергії. 

Найбільшу частку серед АДЕ в Україні займають вітрові та сонячні 

електростанції, на яких у 2016 році було вироблено 925 ГВт*год та 492 ГВт*год 

електроенергії відповідно. Що значно нижче ніж прийняті у Національному 

плані дій з відновлюваної енергетики, по досягненню 11% частки АДЕ у 

енергоспоживанні. Але економічна ситуація в Україні дещо стабілізувалася 

впродовж 2015-2016 років. Середньорічний темп зростання  встановленої 

потужності АДЕ складає 31%. Як вже зазначалось, станом на 1 січня 2017 року 

встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики в Україні, які 

працюють за «зеленим» тарифом, склала 1117,7 МВт.  

Розвиток «зеленої енергетики» в Україні хоча і повільно, але 

відбувається. Необхідне подолання бюрократичних перепон  з боку влади для 

активного сприяння збільшення АЕД в Україні. 

Література 1. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА 

РАДИ 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання 

енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в 

подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС (Текст має 

значення для ЄЕП) // Офіційний вісник Європейського Союзу від 05.06.2009 

року – С.16-62. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://saee.gov.ua/documents/ dyrektyva_2009_28.pdf  2. Розвиток відновлюваних 

джерел енергії в Україні //Звіт підготовлено в рамках проекту «Секретаріат та 

Експертний хаб з енергоефективності», що впроваджується Програмою розвитку 

ООН в Україні за підтримки Уряду Республіки Словакія та сприяння 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарств в Україні 2017р.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://abc.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai-ni.pdf 

 

http://saee.gov.ua/documents/
http://abc.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai-ni.pdf
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

  

К.е.н., доцент Пакуліна А.А.,  

студентка гр. ЕПЗ-50 Мосолова Л.О.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

За сприятливих економічних умов важливою стає задача оптимального 

розподілу ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю. Це можливо 

зробити, якщо на підприємстві діє продумана система управління витратами. 

Система управління витратами підприємства розробляється відповідно до 

національних стандартів бухгалтерського обліку та галузевих методичних 

рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг). Вона має функціональний та організаційний аспекти. 

Система управління витратами має включати такі підсистеми: пошук і 

виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування 

витрат за їх видами; аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження 

витрат. Такими підсистемами мають керувати відповідні структурні одиниці 

підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці). 

Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є 

обов’язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і 

керівників усіх рівнів. Згідно з певними організаційно-технічними рішеннями та 

умовами розробляються норми витрат усіх видів ресурсів: сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо. 

Одним з важливих елементів управління витратами виробництва є 

впровадження системи поточного контролю за витратами, а саме створення 

центрів відповідальності, що служать інформаційною базою для здійснення 

поточного контролю за кінцевими результати конкретних працівників 

підприємства. З метою ефективного використання ресурсів процес управління 

витратами повинен бути взаємопов’язаний не лише з конкретними даними 

(показниками), а й з конкретними виконавцями через налагоджену інформаційну 

систему. Тобто система управління витратами повинна бути забезпечена 

інформаційною базою, і лише в комплексі з цим забезпеченням можливе її 

ефективне функціонування. Створення центрів відповідальності, їх мотивація і 

стимулювання на досягнення установлених цілей, а саме, зниження рівня витрат 

виробництва, сприятиме вирішенню цих завдань. 

Отже, управління витратами – це складний, багатоаспектний та 

динамічний процес, що включає управлінські дії, ціллю яких є досягнення 

високого економічного результату діяльності підприємства. Ми поділяємо 

підхід,  що управління витратами не завжди повинне бути спрямоване 

безпосередньо на економію витрат. 

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на 

підприємствах пропонується здійснювати шляхом: 

• виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на 

підприємстві; 

• формування моделі управління витратами з урахуванням 

особливостей галузі та підприємства, а також виявлених проблем; 

• побудови інформаційної системи; 

• адаптації документообігу до обраної інформаційної системи; 

• розподілу відповідальності за формування витрат та створення 

механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 

Формування бажаної моделі управління витратами включає такі етапи: 
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• розробку системи норм і нормативів за окремими позиціями статей 

витрат; 

• запровадження системи планування контролю, розрахунку і 

факторного аналізу відхилень фактичних даних від планових; 

• встановлення відповідальності керівників центру витрат за 

виконання планових завдань по регульованих видах витрат; 

• затвердження порядку збору і передачі даних; 

• налагодження даних у режимі реального часу по мірі формування 

первинних документів по затратах; 

• розроблення і запровадження системи заохочення за досягнення 

економії витрат. 

Актуальність та висока соціально-економічна значущість проблеми 

управління витратами для розвитку промисловості зумовили необхідність 

проведення дослідження щодо побудови інформаційної системи управління 

витратами. Її побудова має включати в собі три рівня управління процесами на 

підприємстві: 

• управління бізнес - процесами; 

• управління проектно - конструкторськими розробками; 

• управління технологічними процесами виробництва. 

Фундаментом єдиної інформаційної системи управління підприємством є 

система управління бізнес-процесами підприємством класу ERP. 

Термін «ERP-система» (Enterprise Resource Planning–Управління 

ресурсами підприємства) може вживатися в двох значеннях. 

По-перше, це – інформаційна система для ідентифікації і планування всіх 

ресурсів підприємства, що необхідні для здійснення продажів, виробництва, 

закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень. 

По-друге (у більш загальному значенні), це – методологія ефективного 

планування і управління всіма ресурсами підприємства, що необхідні для 

здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку при виконанні замовлень 

клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг. 

Усе більша кількість керівників вирішують зміцнити ринкову позицію 

своєї компанії шляхом упровадження сучасних інформаційних технологій, що 

обумовлює динаміку розвитку ERP-систем.  

На українському ринку ERP-систем присутні багато постачальників. За 

оцінками експертів, найбільшу частку вітчизняного ринку (понад 48%) займає 

німецький SAP AG, слідом за ним йдуть продукти Microsoft Business Solution з 

часткою близько 13%, а замикає трійку лідерів компанія Oracle, що займає десь 

11% українського ринку ERP-систем. На світовому ринку ситуація трохи інша й 

основна боротьба за лідерство розгортається між SAP і Oracle. 

Комплексна система управління підприємством «Віртуоз» – це ERP 

система, призначена для автоматизації бізнес-процесів середніх і великих 

промислових підприємств, корпоративних структур. Вона охоплює всі основні 

аспекти господарської діяльності. ERP система «Віртуоз» має унікальні за своєю 

технологічною реалізацією і можливостями рішення для побудови довільних 

інформаційних моделей корпорацій, що дозволяють оперативно контролювати 

обстановку в структурних підрозділах (філіях, підприємствах, магазинах, 

складах тощо). 

Виходячи з досвіду впроваджень, економічний ефект від побудови 

оптимальної системи управління бізнес-процесами і впровадження 

автоматизованої системи управління «Віртуоз» складає майже 3% річного 

обороту підприємства. Такий результат досягається за рахунок упорядкування 

фінансових і матеріальних потоків, збільшення оборотності капіталу. Побудова 
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оптимальної системи управління бізнес-процесами і впровадження 

автоматизованої системи управління «Віртуоз» дає великий економічний ефект 

у досить короткий термін. При цьому виключаються невиробничі втрати і 

розкриваються внутрішні резерви підприємства, поліпшуються показники 

діяльності, збільшуються надходження фінансів та в цілому підвищується рівень 

конкурентоспроможності. 

Класичні системи ERP забезпечують виконання наступних задач: 

• управління фінансами; 

• планування та управління виробництвом; 

• управління формуванням та розподілом запасів; 

• управління реалізацією та маркетингом; 

• управління постачанням; 

• управління проектами; 

• управління сервісним обслуговуванням; 

• управління процедурами забезпечення якості продукції. 

Тобто, сучасна автоматизована система управління має поєднувати в собі 

максимально можливий комплекс функцій управління всіма бізнес-процесами 

підприємства; управляти виробничим процесом та безперервно контролювати 

його параметри та відхилення від допустимих значень; реалізовувати управління 

витратами та центрами витрат. Така методика потребує планування собівартості 

продукції, затвердження планових нормативів та контролю відхилень фактичних 

витрат від їх нормативів для своєчасного прийняття заходів. На основі 

виробничого плану та нормативної собівартості розраховується кошторис витрат 

на виробництво, забезпечується єдність даних фінансового та управлінського 

обліку. 

Фінансово-господарські операції повинні реєструватися в системі одразу 

по їх здійсненню, що забезпечить контроль за виробництвом на рівні 

виробничих кошторисів. Адаптація документообігу до обраної інформаційної 

системи полягає в доповненні існуючих первинних документів новими та 

встановленні графіка руху документів у відповідності з періодичністю звітів 

інформаційної системи. 

Існуючі документи, що відображають витрати підрозділів (акти на 

списання матеріалів, акти прийому-здачі робіт, довідки про виконані роботи, 

дорожні листи, відомості та ін.), доповнюються новими документами, які 

вводяться поруч із діючими (форма оперативного обліку та контролю витрат, 

тижнева довідка для заповнення форми). 

Графік складання документів встановлюється, виходячи з 1-2 тижневого 

інтервалу підготовки звітності в інформаційній системі. Розподіл 

відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації є дуже 

важливим. За поточні витрати відповідальність несе керівник відповідного 

підрозділу (центру витрат) у частині регульованих витрат. Обов’язковим 

елементом ефективного управління витратами є система мотивації 

ресурсозбереження, яка будується у вигляді премій за виконання норм та 

нормативів або відсотку від економії проти норм. 

Визначено, що головними напрямками вдосконалення системи 

управління витратами, яка в рамках загальної системи менеджменту 

підприємства  є виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, 

планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання 

ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Впровадження інформаційної 

системи управління витратами на основі управління всіма бізнес-процесами 

підприємства дасть змогу задіяти всі напрямки оптимізації витрат в комплексі. 
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Незважаючи на те, що питання «зеленої» модернізації економіки України 

стоїть на порядку денному перед країною вже більше двох десятиліть, 

універсальних рішень проблем в області навколишнього середовища, в умовах 

зміни клімату поки не знайдено. «Зелена» економіка — це модель, при якій 

добробут суспільства, в тому числі забезпечення зайнятості, поєднується зі 

зниженням впливу на навколишнє середовище. 

«Зелене» зростання чи розвиток «зеленої» економіки забезпечується за 

рахунок державних і приватних інвестицій. Як правило, «зелене» зростання 

неможливе без державних субсидій на його ранніх етапах. 

Основними напрямками «зелених» інновацій в Україні є наступні: 

– управління відходами; 

– еколого-стале сільське господарство; 

– відновлювана енергетика; 

– екологічний транспорт; 

– «зелене» будівництво; 

– управління водними ресурсами. 

Розуміння і ступінь важливості питання «зеленої» економіки значно 

розрізняються в різних країнах, що обумовлено рівнем економічного розвитку, 

структурою економіки і забезпеченістю ресурсами [1, с. 4]. В цілому можна 

виділити дві основні складові «зеленого» зростання для України: модернізацію і 

розвиток інновацій. «Зелена» модернізація повинна бути спрямована в першу 

чергу на види економічної діяльності, які надають істотний вплив на 

навколишнє середовище (наприклад, на електроенергетичну, гірничо-

металургійну та нафтогазову галузі). У той же час при ухваленні рішення про 

розвиток «зелених» інновацій необхідно враховувати перспективність 

вітчизняних і зарубіжних НДДКР та актуальність екологічних проблем, які 

можна вирішити з допомогою їх комерціалізації. Фінансові інститути можуть 

сприяти розвитку «зеленої» економіки, дотримуючись принципів 

відповідального фінансування або цілеспрямованого інвестування в екологічні 

проекти. «Зелені» кластери, створювані урядом України, регіональними та 

міськими адміністраціями, покликані об'єднати зусилля держави і бізнесу в 

області розвитку «зелених» інновацій, забезпечити взаємодію резидентів 

кластера і розширити їх конкурентні переваги. 

«Зелена» модернізація — підвищення екологічних стандартів ведення 

бізнесу, в тому числі за рахунок впровадження найкращих доступних 

технологій. 

Розвиток «зелених» інновацій — розгортання національних «зелених» 

галузей за рахунок комерціалізації НДДКР на базі вже існуючих або нових 

підприємств (стартапів). 

Відповідальне фінансування передбачає врахування соціальних і 

екологічних чинників при прийнятті рішень про виділення коштів 

позичальникам. 

«Зелений» кластер являє собою сконцентровану на певній території групу 
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взаємопов'язаних підприємств, що спеціалізуються на розробці, виробництві і 

впровадженні чистих технологій. 

Перевагами «зеленої» модернізації економіки України є наступні: 

– оптимізація та диверсифікація економіки у довгостроковій перспективі 

з урахуванням обмеженості ресурсної бази для підтримки традиційного 

виробництва; 

– зниження залежності економіки від зовнішніх поставок сировини і 

коливань цін; 

– вихід на нові ринки за рахунок комерціалізації чистих технологій; 

– залучення прямих іноземних інвестицій; 

– розвиток людського потенціалу та створення робочих місць; 

– поліпшення екологічної обстановки; 

– збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь; 

– підвищення рівня життя і поліпшення здоров'я населення; 

– реалізація позитивних ініціатив для консолідації суспільства; 

– поліпшення міжнародного іміджу України. 

Бізнес при успішній «зеленій» модернізації економіки України може 

досягти наступних цілей: 

– зниження питомих витрат на споживання ресурсів; 

– отримання додаткових доходів на основі використання наявних 

ресурсів (наприклад, за рахунок утилізації відходів); 

– підвищення конкурентоспроможності продукції та забезпечення 

відповідності очікувань покупців щодо якості та екологічності продукції; 

– можливість користуватися державними пільгами; 

– зміцнення позитивної репутації та впізнаваності вітчизняних брендів.  

Впроваджуючи «зелені» інновації, українські підприємства можуть 

отримати наступні переваги: 

– вихід на нові, неосвоєні ринки; 

– диверсифікація структури активів і зниження стратегічних ризиків, 

пов'язаних з традиційним виробництвом; 

– залучення прямих іноземних інвестицій; 

– державні пільги; 

– компенсація шкоди, завданої навколишньому середовищу; 

– зміцнення репутації підприємства на вітчизняному ринку і міжнародній 

арені.  

У складних економічних умовах Україна змушена відсувати проблеми 

екології на другий план в спробі підтримати соціально-економічну стабільність. 

У той же час важке економічне і політичне положення диктує необхідність по-

новому поглянути на зв'язок між охороною довкілля та економікою. Однією з 

архіважливих умов сталого розвитку України є «зелена» модернізація економіки 

як засіб досягнення цілей в сфері сталого розвитку та вирішення існуючих 

соціально-економічних проблем. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Підвищення ефективності державного 

регулювання ринку соціально значимих послуг регіону в умовах стратегічного 

курсу на досягнення європейських стандартів життя / А. А. Пакуліна // Materiály 

IX mezinárodní vědecko-praktická konference [«Dny vědy – 2013»], 27 brežen – 05 

dubna 2013 roku. – Díl 11. Ekonomické vědy. – Praha : Publishing House «Education 

and Science» s.r.o., 2013. – S. 3–5. 
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Здійснювані в Україні економічні перетворення, пов'язані з розвитком 

ринкової економіки, викликали до життя нові форми, прийоми та методи 

управління. Головною причиною цього є той факт, що господарюючий суб'єкт 

не може функціонувати ефективно, якщо у нього відсутній відповідний науково 

обґрунтований інструментарій. Складність та висока рухливість ринкових 

процесів, необхідність швидко адаптуватися до постійних змін зовнішнього 

середовища висувають на перший план проблему, пов'язану з ефективним 

господарським управлінням, включаючи управління витратами підприємства. 

Одним із головних завдань у системі управління підприємством є створення 

ефективної системи обліку та контролю витрат, завдяки чому використовувалася 

б якісна інформація про витрати підприємства. Питання це об'єктивно актуальне 

з тої причини, що основні види ресурсів, які використовуються в процесі 

виробництва продукції, суттєво зумовлюють прибуток, а отже, рентабельність й 

ефективність виробництва. Рентабельність власного капіталу фінансово 

незалежної компанії визначається через обсяг продажів у натуральному 

вираженні, середню ціну натуральної одиниці продукції, пропорційні витрати на 

одиницю продукції, умовно-постійні витрати, а також власний капітал [1]. 

Проблему управління витратами по праву відносять до найбільш важливим і 

складним в умовах ринкової економіки. У перехідний період на шляху до 

ринкової економіки компанії в битві за рентабельність підвищували відпускні 

ціни на продукцію. В даний час жорстка конкуренція, якою пронизані всі галузі 

економіки, різко скоротила ефективність такого інструменту. 

Сьогодні провідні позиції належать неціновим факторам, які дозволяють 

утриматися на плаву в конкурентній боротьбі. Мова йде про поліпшення якості 

товарів і послуг, високому гарантійному і післягарантійному сервісі, різних 

додаткових послугах. До числа найважливіших засобів, які використовує 

підприємство в умовах висхідної конкуренції, відноситься інструмент 

управління собівартістю. За рахунок цілеспрямованого управління витратами 

знижується ціна продукції, завдяки чому підприємство отримує можливість 

зберігати та зміцнювати своє положення на ринку. Роль, яку відіграє управління 

витратами в діяльності підприємства, неухильно підвищується. Протягом 

останніх десятиліть наша країна досягла значного прогресу у розвитку малих 

підприємств. Можна з упевненістю говорити про створення правового простору, 

де напрацьовано нормативно-правова база, завдяки якій регулюється 

підприємницька діяльність. Активно формується сучасна ринкова 

інфраструктура – суб'єкти малого бізнесу отримують доступ до освітніх, 

інформаційних, консультаційних та фінансових послуг. Очевидний тренд у 

середовищі суб'єктів малого підприємництва: освоєння нових видів діяльності, 

розширення своєї присутності практично в кожній галузі економіки. В даний час 

малий бізнес відіграє все більшу роль у нашій країні. За оцінками експертів, у 

загальній кількості компаній 90% займають саме малі підприємства. Якщо 

проводити аналіз в розрізі зайнятості і виробництва продукції, то вже 30-50% 

припадає саме на малий бізнес. Малий бізнес сьогодні перейшов в категорію 

масового явища, вирішуючи економічні і соціальні проблеми. В той самий час 



237 

 

доводиться констатувати, що наша країна по основним показникам, що 

характеризує розвиток малого бізнесу, суттєво поступається розвиненим 

європейським країнам. Відверто слабка динаміка в цьому сегменті економіки 

дозволяє зробити висновок про те, що існують певні перешкоди, через які 

величезні потенційні можливості зростання малого підприємництва серйозно 

обмежені. Об'єктивні перешкоди полягають у наступному: 

– низька доступність фінансових кредитних ресурсів для малих 

підприємств; 

– високий рівень податкового навантаження і недостатня диференціація у 

сфері оподаткування для різних категорій господарюючих суб'єктів; 

– наявність серйозних адміністративних бар'єрів на шляху розвитку 

малого підприємства, які виставляють насамперед контролюючих (наглядових) 

органів; 

– високі інвестиційні ризики в умовах ірраціональної структури 

інвестицій, яка не сприяє розвитку виробництва; 

– масова недобросовісна конкуренція на майданчиках товарних ринків 

щодо малих підприємств; 

– низька професійна підготовка, якою володіють кадри та організатори 

бізнесу в секторі малого підприємництва, на тлі перманентних випадків 

дискримінації у сфері трудових відносин між роботодавцем і найманим 

працівником; 

– невміння гнучко використовувати основні інструменти маркетингу, за 

допомогою яких формується ефективна товарна, комунікаційна, цінова політика, 

низька здатність організувати закупівельно-збутову діяльність. 

Не зважаючи на наявні перешкоди, малий бізнес – це одна з 

найдинамічніших сфер сучасної економіки країни. Стабільне функціонування і 

розвиток сучасних малих підприємств неможливо без виконання низки умов. 

Одне з таких ключових умов – управління витратами. Управління витратами 

являє собою безперервний процес, в ході якого проводиться планування витрат, 

їх облік, аналіз і контроль; на основі чого приймаються управлінські рішення, 

пов'язані з оптимізацією і зниженням витрат. Управління витратами є важливою 

частиною системи управління компанією, яка органічно включена в систему і 

безперервно взаємодіють з кожним її елементом. Механізм управління 

витратами дозволяє вирішити наступні завдання: 

– визначення та регулювання бази цін; 

– оцінки ефективності виробництва і компанії в цілому; 

– забезпечення економії та підвищення прибутку через облік, аналіз і 

контроль витрат. 

При організації управління витратами необхідно виділяти принципи, 

відповідно до яких здійснюється координація дій компанії, визначається 

структурний характер окремих елементів і одержуваний результат. На основі 

вітчизняних і зарубіжних досліджень теми управління витратами були 

скомпоновані та систематизовано ключові принципи, які представлені нижче: 

– системний підхід в управлінні витратами; 

– впровадження бюджетування, управлінського контролю, формування 

центрів відповідальності та застосування інших методик, що складають 

управлінський облік і контроль; 

– вдосконалення таких процедур, як планування, облік, аналіз, контроль, 

прийняття рішень, а також оцінки витрат і отриманого результату; 

– створення умов, при яких підрозділам вигідно знижувати витрати; 

– впровадження процесу управління витратами на всіх стадіях, складових 

виробничий цикл створення продукту, і протягом всього часу, що визначає 
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життєвий цикл товару; 

– боротьба із зайвими витратами; 

– відстеження кореляції між витратами і якісними характеристиками 

виробленого товару. 

Український і зарубіжний досвід розробок систем управління витратами 

дає змогу говорити про основні напрямки, за якими вдосконалюється 

управлінський процес в компаніях малого бізнесу. Ці напрямки полягають: 

– у повному документальному обліку витрат підприємства; 

– в роздільному обліку постійних і змінних витрат (подібне ділення 

викликає деколи складності, але впровадження роздільного обліку дає 

можливість оцінити витрати в динаміці від обсягу випуску і забезпечувати 

контроль витрат в розрізі витрат); 

– у постійному вдосконаленні, коли застосовуються найбільш сучасні 

аналітичні інструменти контролю витрат. 

Процедури обліку й аналізу витрат в компанії малого бізнесу в умовах, 

коли загальна система управління тільки розробляється, можуть обмежитися 

використанням уніфікованих форм обліку та звітності з застосуванням 

необхідних аналітичних таблиць. При аналізі витрат найбільш доцільними є три 

основних напрями оцінки:  динаміка витрат – дає можливість оцінити, як 

змінюються окремі статті витрат, і перешкоджає неконтрольованого зростання 

витрат;  структура витрат – дає можливість сконцентрувати у фокусі уваги 

основні статті витрат, які володіють значною вагою в загальному обсязі витрат 

компанії;  порівняльна оцінка обсягів витрат фактичних і запланованих, що 

дозволяє проводити коригування запланованого фінансового результату, 

враховуючи витрати компанії. 

Підводячи підсумки, слід сказати, що сьогодні економічна наука може 

пишатися значними досягненнями, які відносяться до загальних і приватних 

питань управління витратами. Однак досі українська практика не позбулася 

певних труднощів у ситуаціях, коли впроваджуються сучасні методи управління 

витратами, при тому що ці методи добре працюють в інших країнах. Причина 

виникнення складнощів для вітчизняних керівників в наступному:  відсутні в 

даний час прозорі або відносно доступні достовірні інформаційні канали;  

необхідність в постійному навчанні та перенавчанні працівників. У той же час в 

українській теорії та практиці управління витратами великі перспективи. Цьому 

сприяють адаптація західних розробок до реалій вітчизняного ринку і постійне 

удосконалення діючих інструментів керування витратами. 

Список літератури: 1. Голанцева Ю. Облік і звітність суб'єктів малого 

підприємництва / Ю. Голанцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.audit-it.ru. 
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Ринкові перетворення, які відбуваються в будівельному комплексі і в 

економіці України в тому числі потребують відповідних змін у системі 

інформаційного забезпечення власників підприємств і працівників. Законодавча 

база України з обліку витрат свідчить про цілу низку недоліків в організації 

обліку витрат та визначенні собівартості будівельної продукції. Неузгодженість 

нормативної, а також в свою чергу і законодавчої бази бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності у сфері витрат вимагає створення  певних методів обліку 

витрат в процесі створення будівельної продукції [1]. Взагалі, слід розуміти, що 

будівельна галузь є специфічною в плані формування витрат. Основною 

специфікою є витрати на етапі організації будівельного виробництва, адже в 

даній галузі ці витрати мають постійний характер, а не одноразовий.  

Необхідно привернути увагу до того факту, що у будівництві оформлення 

дозволів, технічної та проектно-кошторисної документації проводиться на кожен 

об’єкт будівництва. Крім того, на етапі завершення будівельно-монтажних робіт 

підряднику необхідно провести низку відповідних експертиз, які пов’язані із 

здачею об’єкта будівництва. Такий порядок організації та ведення діяльності 

підприємства має значний влив на розмір та структуру витрат у сфері 

будівництва.  Таким чином, можна виділити відповідні чинники, які мають 

вплив на формування витрат у будівництві (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Вплив організаційних та галузевих чинників на порядок 

формування витрат у будівництві (авторська розробка) 

 

Відзначимо перший чинник, який  пов’язаний з організацією будівництва 

(забудови, виконання БМР). Другий чинник – це галузеві особливості 

будівництва, які мають вплив на формування та визначення собівартості 

будівельної продукції, а у підсумку кінцевого результату діяльності. Виходячи з 

цих чинників, бачимо, що у нормативно-правовому регулюванні обліку витрат є 

широкий спектр нормативно-правових актів, які регулюють цю облікову 

ділянку. Отже, облік витрат регламентований низкою нормативно-правових 

документів, які визначають визнання та оцінку витрат, їх склад витрат в процесі 

визначення собівартості та повних витрат у будівництві [2]. 

Поряд з цим, варто відзначити, що у чинній нормативній базі існують 
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відмінності в сфері обліку витрат. По-перше, відсутній єдиний підхід до 

класифікації витрат підприємства за видами діяльності. Крім того, в процесі 

класифікації витрат за видами діяльності наведені три взаємноохоплюючі види: 

витрати звичайної, операційної та основної діяльності. Це є нелогічно, оскільки 

витрати звичайної діяльності не обмежуються лише операційними витратами. 

По-друге, в методичних рекомендаціях структура калькуляційних статей не 

відповідає чинним нормативним документам [3].  

Таким чином, можемо стверджувати, що існує проблема стосовно 

відображення витрат в будівництві на початковому етапі (витрати при укладенні 

договору). Такі витрати, попри їх значну суму, практично не можливо 

відобразити в обліку, оскільки вони не співпадають із звітним періодом, в якому 

укладений договір підряду, і не включаються у подальшому до витрат за 

договором підряду, якщо він підписаний у наступних звітних періодах. Крім 

того, виявленні певні розбіжності в трактуванні, класифікації та структурі витрат 

собівартості БМР у Методичних рекомендаціях № 573 та національних П(С)БО 

[4]. 

Потрібно виправити Методичні рекомендації № 573 щодо класифікації 

витрат за видами діяльності, структури калькуляційних статей відповідно до 

національних П(С)БО, а також внести доповнення щодо бухгалтерських 

проведень, які в процесі оновлення Методичних рекомендацій № 30 були 

вилучені з метою покращення організації та методики обліку витрат у 

будівельних підприємствах. 

Література: 1. Методичні рекомендації з формування собівартості 

будівельно-монтажних робіт : Наказ Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України від 31.12.2010 р. № 573 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  https://msmeta.com.ua/ua_view_novosti_stroitelstva.php?id=101. 2. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. 

№ 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 3. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 

31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 4. Методичні рекомендації з 

формування собівартості будівельно-монтажних робіт / Державний комітет 

України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 р. № 30 (не діє) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0030509-

04. 
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Зміна клімату впливає на всіх, і Україна – не виняток. ЇЇ потенційний 

вплив на температуру, опади, рівень моря та частоту стихійних лих, пов'язаних 

із погодою, становлять ризик для сільського господарства, харчових продуктів 

та постачання води. Вирішення цієї загрози повинно включати як пом'якшення 

наслідків, так і запобігання некерованості та адаптації - керувати неминучим - 
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все, зберігаючи при цьому фокус на його соціальних вимірах. Для вирішення 

таких проблем потрібне значне фінансування, яке можна отримати через випуск 

зелених облігацій. 

«Зелена облігація» - це борговий інструмент, кошти від продажу якого 

спрямовуються виключно на фінансування так званих «зелених проектів» (як 

нових, так і існуючих). Головним, і, по суті, єдиним критерієм таких проектів є 

їх «екологічність». У широкому сенсі «екологічність» проекту можна визначити 

як збереження екологічної стійкості (включаючи енергозбереження), 

біорізноманіття планети, а також відсутність будь-яких негативних ефектів на 

кліматичне середовище в результаті його реалізації.[1, 2] 

Ринок "зелених" облігацій у світі розвивається дуже швидко. Загальне 

розміщення цих цінних паперів у 2017 році досягло 155 мільярдів доларів, що 

майже вдвічі більше, ніж у попередньому році, і в 180 разів більше, ніж 10 років 

тому [3]. 

Сьогодні основними емітентами «зелених облігацій» є міжнародні 

фінансові організації - такі як ЄБРР, Світовий банк, Європейський інвестиційний 

банк і Міжнародна фінансова корпорація, приватні фінансові інститути та 

корпорації (Unilever, Toyota), відображаючи стрімкі темпи розвитку і швидко 

зростаючий інтерес з боку інвесторів. Станом на 2017 рік абсолютним лідером 

ринку була Європа, де емітовано «зелених бондів» на суму понад $30 млрд., в 

Північній Америці випущено облігацій на майже $20 млрд., Азія наближається 

до $10 млрд [4]. 

Як повідомляє Національний промисловий портал Державний 

департамент з енергоефективності та UNIDO планують працювати над 

створенням ринку зелених облігацій в Україні. Метою такої співпраці є 

покращення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної 

енергії в агропродовольчих та інших малих та середніх підприємствах України 

[3]. 

Для того, щоб запровадити зедені облігації в Україні необхідно[5]: 

 Внести зміни в ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та 

розробити нормативно-правовубазу. 

 Надати МФО, національним фінансовим організаціям та 

підприємствам можливість здійснювати емісію зелених облігацій. 

 Показати національним інвесторам, що купівля зелених облігацій 

демонструє їх соціально-відповідальну політику та покращує їх імідж. 

 Утворити необхідну інфраструктуру ринку зелених облігацій, 

зокрема створення інвестиційного фонду з метою залучення коштів Green 

Climate Funds. 

Незважаючи на можливі ризики запровадження зелених облігацій, такі як 

відсутність політичної волі та недовіру інвесторів через часті законодавчі зміни, 

впровадження green bonds матиме низки переваг. Перш за все, подібний 

механізм вже успішно працює в світі і допоможе залучити Україні світові 

кліматичні фінанси з Green Funds в зелені проекти. Оскільки зелені проекти 

безсумнівно окуплюються, то це створює додаткові можливості для 

інвестування. Також зелені облігації створюють можливості для капіталізації 

підприємств за рахунок реалізації зелених проектів, що підвищить їх 

конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість. І, головне, зелені 

облігації дозволять сформувати позитивний імідж України в світі та виконати  

Угоду про Асоціацію України та ЄС[5].  

Отже, Україна потребує створення сприятливого середовище для 

створення ринку зелених облігацій, адже, за правильного цільового 

використання та оцінці ризиків це допоможе вирішити багато проблем існуючих 
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сьогодні на нашій Батьківщині, зокрема: зміцнення економічного потенціалу 

країни, розширення фінансування проектів у сфері енергетики та подальшу 

інтеграцію в глобальне економічне середовище. 

Література: 1) IBRD Green Bonds [Електронний ресурс] // World Bank. – 

2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.worldbank.org/en 

/about/unit/treasury/debt-products/ibrd/ibrd-green-bonds. 2) Что такое green bonds и 

когда их ждать в Украине [Електронний ресурс] // UAinfo. – 2015. – Режим 

доступу до ресурсу: http://uainfo.org/blognews/518250-chto-takoe-green-bonds-i-

kogda-ih-zhdat-v-ukraine.html. 3) Ovcharenko M. In Ukraine, will create a market of 

"green" bonds [Електронний ресурс] / Maxim Ovcharenko // Національний 

промисловий портал. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:  http://uprom.info/ 

en/news/energy/v-ukrayini-stvoryat-rinok-zelenih-obligatsiy/. 4) Світовий ринок 

«зелених облігацій» набирає обертів [Електронний ресурс] // FinPost. – 2017. – 

Режим доступу до ресурсу: https://finpost.com.ua/news/4469. 5) Запровадження 

зелених облігацій в Україні як інструмент залучення інвестицій в проекти з 

енергоефективності та ВДЕ [Електронний ресурс] // Департамент 

держефективності України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

http://saee.gov.ua/sites/default/files/Green_bonds_Ukraine.pdf. 
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Under the forecast of analysts, the governments many leading countries soon 

will actively start creation state-private partnership for working out, testing and 

introduction innovative technologies to maximize benefit which their economy will 

receive from the fourth industrial revolution. This strategy, however, will demand 

global, and not just national, decisions. For creation new industrial systems it will be 

necessary to introduce not easier technologies new type, but also standards, norms and 

rules which should not have technical, geographical and political restrictions. Just as 

the leading countries now co-ordinate quotas on issue hotbed gases, they should agree 

together about compatibility the industrial equipment, about free data exchange and 

elimination other potential obstacles in a progress way. When the states-leaders will 

create a sheaf for joint development manufactures new type, in the others it is 

necessary - to try to put two ways in this sheaf or to reorient the economy on 

agriculture, sphere of services and those areas of the industry which can keep 

competitiveness without transition to revolutionary technologies. However, in due 

course such areas will become ever less. «For the countries crucial to raise the 

readiness for manufacture the future and to develop unique possibilities which will 

make their attractive directions in global industrial-marketing chains. If the countries 

cannot quickly enter a sheaf with leaders they can quickly appear are superseded», – 

believes WEF [1,2]. 

A problematic urgency – in Odessa isolated building contract organizations 

(constantly varying), performing works at low scientific and technical level, without 

the general vision of a specific problem of reconstruction of historical building of a 

city are engaged in reconstruction of historical building of a city. 
Problem statement in a general view – as one of perspective forms of 

integration various complexes act in town-planning structure; in the course of 

http://www.worldbank.org/en%20/about/unit/treasury/debt-products/ibrd/ibrd-green-bonds
http://www.worldbank.org/en%20/about/unit/treasury/debt-products/ibrd/ibrd-green-bonds
http://uainfo.org/blognews/518250-chto-takoe-green-bonds-i-kogda-ih-zhdat-v-ukraine.html
http://uainfo.org/blognews/518250-chto-takoe-green-bonds-i-kogda-ih-zhdat-v-ukraine.html
http://uprom.info/%20en/news/energy/v-ukrayini-stvoryat-rinok-zelenih-obligatsiy/
http://uprom.info/%20en/news/energy/v-ukrayini-stvoryat-rinok-zelenih-obligatsiy/
https://finpost.com.ua/news/4469
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formation of plans of social and economic development of large cities even more often 

there is a situation when for increase of efficiency used financial, material and a 

manpower concentration of efforts, but also new progressive forms of the organisation 

of building manufacture – corporate, scientific and technical is necessary not simply, 

power efficiency [3,4]. 
Allocation unresolved before parts of the general problem – in town-planning 

is shown the tendency to integration, both in sphere of production of goods, and in 

management sphere; the expanded reproduction demands the further increase of level  

a division of labor, concentration and specialization of building manufacture, an 

intensification of an exchange of results is industrial-economic activities. 
Research objective – to offer the organizational structure using in practice the 

saved up scientific and technical potential for reconstruction of buildings of historical 

building of Odessa 1820…1920 years under standards power efficiency and to execute 

formation of streams (in the matrix form) a method of calculation of the organisation 

of internal painting and decorating of the Corporate scientific and technical complex 

town-planning power reconstruction "CSTC T-PPR" – a method of critical way. 
Subject of researches – formation streams of critical way of the organisation of 

internal painting and decorating "CSTC T-PPR". 
Object of researches – a corporate scientific and technical complex town-

planning power reconstruction "CSTC T-PPR". 
In work the scheduling method in the organisation of building manufacture is 

used. The planned schedule is such design document, in which dynamically (i.e. in 

time) terms and costs of performance of works are displayed. The planned schedule 

can be presented in various forms (descriptive, matrix, a sheet-calendar, graphic, etc.) 

From which the most evident is the graphic form. Last is widely applied in the form of 

the linear schedule chart (Gantt chart) and the network schedule (count). In substantial 

aspect the planned schedule it is system unites technology, the organisation and 

economy building manufacture. Planned schedules are a basis both for the 

organisation building manufacture, and for projects management. Planned schedules it 

is developed as a part of following projects: the business plan the investment building 

project; the project organisation of building; the project a substantiation of 

investments; offers for its representation on the contract auctions; the project 

manufacture works; the project the annual organisation of works the building 

organisation; technological cards, etc. 
The planned schedule also is a basis for formation of the schedule of financing 

building and the schedule a monetary stream (Cash Flow), connected with an 

estimation economic efficiency of the project. 
The scheduling initial stage is connected with a choice of model the 

organisation works which to the greatest degree satisfies to requirements of 

manufacture, concrete economic and to specifications. Depending on taking place 

conditions the organizational-technological scheme which is a basis for working out of 

model the planned schedule is defined. The Organizational-technological scheme 

mainly defines topological statement a problem scheduling, and also essential 

conditions, criteria and restrictions. Methods and ways the organisation works are 

defined by concrete conditions building, character coordination of works in their 

technological sequence, in time and in space. Creation of the organizational-

technological scheme of building object is the difficult creative process demanding 

high qualification the expert in the field scheduling building.  
The algorithm of calculation of a building stream on a method of a critical way 

includes following stages: 

I. Calculation of early terms performance events.  

II. Calculation of late terms performance events.  
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III. Calculation of reserves of time and definition of the critical works defining 

corresponding critical ways.  

I. Calculation of early terms performance events includes consecutive 

performance of following settlement operations: 

I.1. The zero moment of time is accepted to the early beginning of the first by 

the form and first work first by the form on front (AI). 

I.2. The early termination of work is defined by the sum of the early beginning 

and its duration. 

I.3. The early beginning of the subsequent work in case of its dependence on 

set of previous works is defined by the maximum termination of these (previous) 

works. 

The calculated terms of manufacture works are put down in the top elements of 

a matrix (at the left - the early beginnings, on the right - the early terminations). 

II. Calculation of late terms performance events includes consecutive 

performance of following settlement operations: 

II.1. The early termination of the given work is accepted to later termination of 

last by the form and last work on front (DІV). 

II.2. Later the work beginning is defined by a difference of its late termination 

and its duration. 

II.3. Later the termination of previous work in case of its influence on set of the 

subsequent works is defined by the minimum beginning from these (subsequent) 

works. 

The calculated terms of manufacture of works are put down in the bottom 

elements of a matrix (at the left - the late beginnings, on the right - the late 

terminations). 

III. Calculation of reserves of time and definition of the critical works defining 

corresponding critical ways, includes consecutive performance of following settlement 

operations. 

III.1. Full reserves of time of events (the beginnings and the terminations of 

works) by means of subtraction from late term of corresponding early term pay off.  

III.2. Critical works on the basis of zero value of a full reserve of an operating 

time are defined. 

III.3. Critical ways (can be more than one) are defined, each of which connects 

critical works in the consecutive chain connecting initial and final events. The sum of 

works of any critical way is equal to the general duration of performance of all works 

for the given schedule. 

III.4. The method of a critical way also establishes a free reserve of time for 

any work which is defined as the greatest possible delay of the early termination of the 

given work, not leading to increase in the early beginnings of all subsequent works. 

For a stream calculated on a method a critical way and presented to tab. 1, in 

last column of the table are shown total duration kinds of works which are compound 

in relation to the simple works which are carried out on separate private fronts. 

Calculated duration show, that the increase duration in relation to the sum duration 

simple works occurs at the expense of stretching (breaks)  resource communications. 

Last line of tab. 1 similar data for the private fronts with the same name for which the 

increase duration in relation to the sum duration simple works occurs at the expense of 

stretching (breaks) face-to-face communications are shown. In the last (the right 

bottom) an element total stretching of resource and face-to-face communications are 

shown at early terms performance events (in numerator) and at late terms performance 

events (in a denominator). 

It is offered to create in the city Odessa "the Corporate scientific and technical 

complex town-planning power reconstruction "CSTC T-PPR", as the innovative 
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organizational structure using in practice the saved up scientific and technical potential 

for reconstruction buildings historical building of Odessa 1820…1920 years under 

standards power efficiency. The considered method of calculation of building stream 

M-CW possesses positive property of reception minimum of the general duration of all 

complex of carried out works (on a method of a critical way the most high-speed 

schedule of works pays off) with a view of the maximum approach of the profitable 

period operation of the project; however thus, as a rule, there are breaks, as in 

development of separate private fronts of works, and in use of resources. 
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ЩОДО ПРІОРИТЕТНОСТІ «ОЗЕЛЕНЕННЯ» ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР НА ЗАСАДАХ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 

 

Канд.екон. наук, викл. Польова В.В., студ. ЕП-21 Бородай О.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Зростання популяції та якісно-кількісного рівня потреб людства в умовах 

обмеженості ресурсів, а також нарощення обсягів і темпів виробництва на тлі  

нездатності навколишнього середовища приймати надмірну кількість відходів 

від виробництва вимагають проведення заходів щодо зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище виробничих процесів і продукції 

підприємства в період її використання та утилізації.  

Процес екологізації або іншою мовою «озеленення» економіки – це 

структурований процес, в межах реалізації якого особлива увага повинна 

акцентуватися на одночасному врахуванні декількох альтернативних, 

взаємодоповнюючих напрямів, кожен з яких має свої особливості, що 

видозмінюються в часі під впливом соціально-економічних умов. 

Подібні зміни в соціально-економічному просторі необхідно починати з 

екологізації регіональних бізнесових структур, що безпосередньо пов’язано з їх 

інноваційним розвитком [1].  

Значна частина загальновідомих визначень пов'язує «зелену» економіку з 

соціальною справедливістю, зниженням негативного впливу на навколишнє 

природне середовище та підвищенням ефективності використання природних 

ресурсів. Найбільш відомою є позиція, сформульована в офіційних документах 

ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme - Програ́ма ООН з 

https://mind.ua/publications/20180876-do-majbutnogo-ne-gotovi-vef-ociniv-virobnichij-potencial-ukrayini
https://mind.ua/publications/20180876-do-majbutnogo-ne-gotovi-vef-ociniv-virobnichij-potencial-ukrayini
http://wef.ch/fopreadiness18
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навко́лишнього середо́вища), де зазначається: «зеленою» є така економіка, яка 

призводить до підвищення добробуту людей та зміцнення соціальної 

справедливості при одночасному істотному зниженні ризиків для 

навколишнього середовища та дефіциту екологічних ресурсів. При цьому 

наголошується на низьковуглецевому розвитку та ефективному використанні 

природних ресурсів з урахуванням наявних соціальних факторів [2].  

В основі екологізації господарської діяльності регіону лежить перехід до 

екологічно-орієнтованої діяльності та реалізації внутрішніх «зелених» ініціатив 

кожного його господарюючого суб'єкта. «Озеленення» діяльності вітчизняних 

бізнесових структур як сукупність управлінських, технологічних, фінансово-

економічних та соціальних заходів регіонального рівня, мають бути спрямовані 

на зниження шкідливого впливу підприємств регіону на навколишнє середовище 

при досягненні основних цілей господарської діяльності. Ініціювання  даного 

процесу повинно початися зі зміни інвестиційної структури в економіці регіону, 

підпорядкування природних ресурсів та виробничої діяльності принципам 

ощадливого користування природними ресурсами.  

На нашу думку, мешканці та керівники бізнесових структур регіону 

будуть більш адекватно сприймати нову економічну політику, засновану на 

принципах екологічної збалансованості, якщо вона буде конкретизована та 

прив’язана саме до їх рідного місця проживання, їх  міста або регіону.  

На рівні держави основними завданнями з реалізації стратегічного 

важливого напряму «озеленення» економіки регіонів є забезпечення таких умов [3]:  

 розвиток інформаційного поля для залучення широких верств 

населення і бізнесових структур до проблем екологічної безпеки та формування 

«зеленого» суспільного світогляду в зв'язку з цим;   

 організація платних послуг з екологічної експертизи, екологічного 

страхування, екологічної сертифікації та ін.;  

 розвиток системи послуг як виду діяльності, що забезпечує зростання 

грошових потоків у вигляді «зелених інвестицій» на розвиток «зелених 

технологій»;  

 забезпечення широкого доступу до інформації про енергозберігаючі 

технології, екологічну безпеку виробництва, екологічну якість продукції;   

 формування інформаційної бази для відтоку попиту на імпорт 

екологічно неякісної продукції як ринкове посилання імпортозаміщення і 

підвищення конкурентоспроможності сумлінного вітчизняного виробника, що 

поставляє екологічно чистий або «зелений» товар (послуги).  

Стадник М.Є. [4] зазначає, що способи переходу від звичайної 

«коричневої» до «зеленої» економіки передбачає: створення нових або 

«озеленення» існуючих міст за рахунок будівництва будинків з низькою енерго- 

та ресурсовитратою; переважне використання відновлюваних джерел енергії; 

значне зменшення вирубки лісів та початок їх негайного відновлення; заміна 

застарілої матеріально-технічної бази виробництва; активізація «зеленого» 

туризму; виробництво екологічно безпечної продукції; використання більш 

екологічно безпечних та економічних видів транспорту; розвиток ресациклінгу 

відходів; зниження водовитратності виробництва товарів та послуг; підвищення 

якості очищення вод та їх повторного використання тощо.  

Розвиваючи положення Глобального зеленого нового курсу, ЮНЕП 

присвятив свою нову доповідь 2011 року «Назустріч «зеленій економіці»: шлях 

до сталого розвитку та викоріненню бідності» аргументації на користь 

інвестування 2% світового ВВП (сьогодні, в середньому, 1,3 трлн дол. в рік) в 

«озеленення» десяти найважливіших секторів економіки з метою істотної зміни 

характеру розвитку та спрямування потоків державних і приватних інвестицій на 
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ефективне використання ресурсів та зменшення викидів парникових газів. Таке 

інвестування має забезпечити поступовий перехід від кількісного зростання 

економіки до якісного з урахуванням довгострокових перспектив використання 

ресурсів. Десять ключових секторів включають сільське господарство, житлово-

комунальне господарство, енергетику, рибальство, лісництво, промисловість, 

туризм, транспорт, утилізацію та перероблення відходів, управління водними 

ресурсами [5].  

З урахуванням вищезазначеного, можна зробити висновок, що практична 

реалізація концепції зеленої економіки передбачає: наявність ефективно діючого 

законодавства в десяти ключових секторах економіки; необхідність збільшення 

інвестицій в «зелену» інфраструктуру; впровадження аспектів сталого 

виробництва і споживання; підтримку досліджень та інновацій; розробку та 

поширення екологічно чистих технологій. 

Сьогодні уряди багатьох розвинутих країн вже мають окремі стратегії 

зеленого зростання економіки, що містять основні цілі, завдання та конкретні 

інструменти реалізації.    

Практично всі країни ЄС розробили нові «зелені» заходи у сфері 

енергетики, розвитку громадського транспорту та інфраструктури, будівництва 

екоміст, а також розробки систем утилізації автомобілів. Екологічний сектор 

економіки ЄС складає близько 300 млдр євро на рік (2,5% ВВП). 25% всіх 

інвестицій ЄС направлені на розвиток «зелених» технологій. Стратегія ЄС до 

2020 року передбачає інтеграцію елементів «зеленої» економіки в стратегії по 

економіці і зайнятості [6]. 

Отже, з огляду на економічну, екологічну та соціальну значимість 

«озеленення» діяльності вітчизняних бізнесових структур стратегічними  

напрямами реалізації плану дій  на регіональному та національному рівнях 

повинна стати розробка культурадигми «зеленого майбутнього» в Україні; 

формування теорії трансформаційних зрушень національного господарства крізь 

призму «зеленої» економіки та системи уявлень, які об’єктивно 

відображатимуть тенденції й результати різнобічних внутрішньодержавних 

трансформацій на засадах екологічної збалансованості, а також розробка 

конкретних планів дій з охорони навколишнього природного середовища та 

«озеленення» економіки на макро- (держава), мезо- (регіони) й 

мікроекономічному (окремі бізнесові структури) рівнях. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

УКРАЇНИ 

 

студентка 6 курсу Рубан В. О. 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 

 

Зважаючи на те, що Україна знаходиться на шляху євроінтеграції, 

відповідно до сучасного стану трансформації вітчизняного ринку електроенергії 

варто відзначити, що попереду ще багато зобов'язань, які необхідно виконати за 

домовленостями з Європейським Союзом. В результаті ігнорування реалізації 

європейських зобов’язань Україна може заробити для себе санкції з боку ЄЄ і 

значно відсунути перспективу подальшої інтеграції. Однак на першому місці 

необхідно розглядати не зовнішні стимули, а, безперечно, завдання із 

забезпечення енергетичної безпеки України. Стратегічний курс щодо вступу до 

ЄС неможливо реалізувати як без активізації розвитку альтернативної 

енергетики і головне – без ефективної державної політики, що підвищить 

привабливість інвестування у дану галузь, так і без усебічної інтеграційної 

взаємодії країн. 

В ході проведеного аналізу серед нинішніх найголовніших існуючих 

проблем ринку електричної енергії України було виявлено наступні: 

 діяльність обленерго як монополістів у сфері постачання, які не 

мають реальних стимулів для покращення якості обслуговування та 

ефективності надання послуг; 

 відсутність проявів конкуренції серед виробників електричної 

енергії не стимулює до зменшення витрат, а тому немає потреби знижувати ціну; 

 наявність своєрідного «замкненого кола»: неплатежі за 

електроенергію призводять до зупинки інвестицій в модернізацію та 

реконструкцію як станцій так і мереж; 

 субсидування домогосподарств за рахунок промислових 

підприємств, що уповільнює зростання економіки та пригнічує стимули для 

подальшого розвитку;  

 тарифи для промислових споживачів є занадто завищеними, тобто 

ціна за електроенергію суттєво перевищує європейські показники; 

 «ручний режим» визначення ціни на електроенергію призводить до 

формування значного поля для корупції в галузі; 

 застарілість та зношеність матеріально-технічного та 

інфраструктурного забезпечення функціонування електроенергетичного ринку; 

 загальний дефіцит інвестиційних коштів для розвитку як галузі, 

так і ринку в цілому на фоні неефективного регулювання та відсутності 

конкурентних засад в електроенергетиці України. 

Аналізуючи особливості розвитку електроенергетичного ринку України, 

можна зробити висновок, що на найближчі декілька років пріоритетом роботи у 

сфері енергетики повинна стати реальна імплементація визначених реформ, які 

розпочалися раніше, але так і не дійшли до свого логічного завершення, а також 

необхідна інтенсивна робота уряду над ключовими законопроектами, що будуть 

задовольняти європейські вимоги щодо ринку електроенергії України. При 

цьому важливо, щоб уряд брав до уваги аналіз і рекомендації експертів від 



249 

 

громадського сектору та спирався на досвід інших країн відповідного 

секторального  

Слід зазначити, що підтримання та розвиток прозорих, рівноправних та 

взаємовигідних відносин у співпраці України з ЄС в електроенергетичній сфері 

має безперечно супроводжуватись веденням активного двостороннього діалогу, 

розширенням зв’язків між їх енергосистемами, а також диверсифікацією 

способів та джерел виробництва і постачання енергоносіїв, що виступають 

невід’ємним фактором забезпечення національної безпеки держави в цілому. 

Для подальшої інтеграції об’єднаної енергосистеми України до системи 

країн ЄС ENTSO-E та забезпечення дотримання встановлених технічних умов 

для реалізації експортного електроенергетичного потенціалу перш за все 

необхідно: 

 узгодити технологічні стандарти та умови паралельної 

безперебійної роботи ОЕС України та європейської енергосистеми; 

 чітко визначитись із термінами та джерелами фінансування 

заходів, направлених на впровадження в дію додаткових регулюючих 

потужностей, підвищення характеристик стійкості, керованості та безпечності 

постачання на випадок аварійних режимів, що можливе за рахунок проведення 

повної реконструкції систем регулювання ОЕС, впровадження автоматизованих 

систем для координації роботи мереж; 

 забезпечити прозорість і стабільність податкової політики, правил 

амортизаційних нарахувань щодо суб’єктів, які забезпечують реалізацію 

технічної сторони інтеграції з ENTSO-E; 

 провадити державну підтримку зовнішньополітичних заходів щодо 

європейського вектору інтеграції енергосистеми України. 

З урахуванням проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

при умові подальшої активізації роботи в напрямку євроінтеграції з урахуванням 

технічних особливостей ринку та потенційних фінансових можливостей, а також 

власного досвіду в поєднанні з досвідом країн Центральної Європи, що вже 

пройшли схожий шлях трансформації, практична інтеграція об’єднаної 

енергосистеми України до системи ЄС можлива вже протягом декількох років. 

Першочерговим завданням у досягненні поставленої мети протягом кількох 

років має стати розробка загальної концепції інтегрування ОЕС України до 

ENTSO-E та формулювання деталізованого плану заходів, необхідних для її 

реалізації. 

З огляду на те, що на даний момент ринок електроенергії України 

знаходиться на етапі трансформаційних змін, серед головних майбутніх 

стратегічних завдань, які варто реалізувати в процесі його реформування, 

необхідно виділити:  

 запровадження єдиних для всіх груп споживачів прозорих 

принципів ринкового ціноутворення;  

 перехід на енергоефективне споживання ресурсів, що має 

підкріплюватись збільшенням потоку інвестицій та впровадженням 

інноваційних технологій з метою скорочення енергоємності ВВП на 20 % до 

2020 року;  

 реорганізацію моделі функціонування ринку електроенергії та 

імплементацію європейських законодавчих норм, відповідно до зобов’язань за 

Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, яке в тому числі 

полягає й у відокремлені основних процесів генерації, транспортування та 

розподілу електроенергії;  
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 проведення нормативно-правових трансформацій та реалізація 

технічних заходів щодо синхронізації ОЕС України з об’єднанням енергосистем 

країн Європейського Союзу ENTSO-E у п’ятирічні строки;  

 лібералізацію ринку електричної енергії України шляхом 

трансформування моделі єдиного покупця на балансуючого ринку;  

 поетапну ліквідацію існуючого перехресного субсидування на 

ринку та запровадження економічно обґрунтованих цін на електроенергію для 

різних груп споживачів, включаючи побутових, та перехід до адресних дотацій 

для соціально вразливих верств населення, а також заборона встановлення 

пільгових цін і тарифів для окремих споживачів чи галузей промисловості на 

законодавчому рівні;  

 забезпечення прозорих умов функціонування монопольних 

енергетичних ринків, проведення заходів з підвищення їх ефективності, нагляд 

за дотриманням принципів ринкової конкуренції, у тому числі й і розголошення 

інформації щодо структури тарифів на електроенергію та її транспортування, що 

має забезпечуватись за рахунок роботи незалежного регулятора у сфері 

енергетики, визначеного на законодавчому рівні відповідно до вимог Третього 

енергопакету ЄС; 

 остаточна підготовка та прийняття нормативно-законодавчої бази і 

гармонізація регуляторного середовища в якості одного з найважливіших 

факторів формування сприятливого інвестиційного клімату на ринку 

електроенергії, особливо в питаннях розвитку альтернативних джерел енергії, та 

реконструкції існуючих інфраструктурних об’єктів. 

Незважаючи на появу труднощів в процесі реалізації нової моделі 

функціонування ринку електроенергії, зобов’язання, які було прийнято 

Україною в результаті приєднання до Енергетичного Співтовариства, 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а також зобов’язань внутрішнього 

характеру, таких як Коаліційна угода, Стратегія «Україна 2020», мають бути 

реалізовані в повному обсязі у визначені строки.    

Окрім усього вищезазначеного, необхідно також наголосити на 

важливість урахування впливу введення нової моделі функціонування ринку 

електроенергії на економічні та екологічні аспекти роботи галузі.    

Оскільки одним з пріоритетів сталого розвитку економіки України в 

умовах євроінтеграції є ефективна діяльність в напрямку збереження 

навколишнього природного середовища, то відповідно ще одним напрямом 

державної політики має стати врахування екологічної складової при виробництві 

електроенергії. Виходячи із взятих на себе зобов’язань щодо виконання 

положень Директиви ЄС 2001/80/ЄС, що стосується встановлення граничного 

рівня викидів забруднювачів до атмосфери великими спалювальними 

установками, перед урядом стоїть завдання чіткого визначення етапності та 

джерел фінансування відповідної екологічної модернізації.    

Поряд із цим потребує вирішення проблема гармонізації усіх аспектів 

державної політики з метою стимулювання розвитку відновлюваної енергетики 

та недопущення випадків необґрунтованого економічного навантаження та 

окремих споживачів чи види виробництва електроенергії. Тобто іншим 

стратегічним пріоритетом державної політики у цій сфері виступає 

запровадження механізмів солідарної участі всіх традиційних джерел генерації і 

споживачів у підтримці відновлюваних джерел енергії. 

Отже, політика уряду України щодо майбутніх цілей та напрямів 

реформування електроенергетичного ринку повинна бути спрямована на  

структурну перебудову ринку, яка має розпочатися із відображення у 

загальнодержавних документах стратегічного рівня основних реформ.  



251 

 

Список використаних джерел: 1. Рубан В. О. Аналіз проблем трансформації 

ринку електроенергії України в умовах європейської інтеграції [Електронний 

ресурс] / Вікторія Олегівна Рубан // Міжнародна науково-практична конференція 

"Актуальні проблеми сучасної науки". – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.inter-nauka.com/ru/issues/conf-2016/june/1286/. 2. Стан та проблеми 

запровадження нової моделі функціонування електроенергетичного ринку 

України [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних 

досліджень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1866. 
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За останні три десятиліття людство досягло значного прогресу у 

підвищенні матеріального добробуту. Але цей прогрес був здобутий ціною 

погіршення стану природного середовища планети. Продовження економічного 

розвитку без кардинальної зміни нинішньої економічної моделі призведе до 

зростання екологічних загроз та зробить неможливим сталий розвиток. 

Зважаючи на це, економісти, соціологи, політики, представники природничих 

наук та бізнесу розпочали пошук нових шляхів розвитку, які б дали змогу 

відновити природне середовище та одночасно забезпечували гідний рівень 

життя населення.  

Одним з результатів такого пошуку стала концепція „зеленої” економіки, 

що завдяки підтримці міжнародних організацій та національних урядів набула 

значної популярності. Найпоширенішим є таке визначенням «зеленої 

економіки»: зеленою вважається економіка, що веде до підвищення добробуту 

людей і зміцнення соціальної справедливості при одночасному зниженні ризиків 

для довкілля і дефіциту екологічних ресурсів [5]. При цьому концепція «зеленої 

економіки» не замінює собою концепції сталого розвитку, однак досягнення 

стійкості значною мірою визначаються правильністю розвитку економіки. 

Поняття «зелена економіка» розглядається в контексті зниження викидів 

вуглецевих сполук, підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, 

формування системи відповідності інтересам суспільства [6]. 

Національними пріоритетами розвитку України є [4]: подолання бідності, 

забезпечення якісної освіти впродовж життя, гендерної рівності; зменшення 

дитячої смертності; поліпшення здоров'я матерів; обмеження поширення ВІЛ-

інфекції / СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх 

масштабів; сталий розвиток навколишнього середовища. Необхідність розвитку 

України шляхом сталого розвитку, економічного зростання, поєднаного з 

активною соціальною політикою держави, демократизацією складових 

суспільного життя, вимагає формування якісно нової державної регіональної 

політики. Економічні трансформації актуалізували питання про зміну ролі 

екологічного чинника в розвитку суспільства, оскільки незадовільний стан 

навколишнього середовища в Україні все більше впливає на якість життя 

населення, лімітує можливість розвитку країни [3].  

Національна економіка потребує адаптації до вимог екологічно безпечної 

конкуренції, підвищення ефективності та наукоємності, впровадженні 

екологічних стандартів виробництва та «зеленої економіки». [1,2,3]. 

https://www.inter-nauka.com/ru/issues/conf-2016/june/1286/
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У міжнародній практиці екологічної економіки серед її конкурентних 

стратегій застосовують стратегію екологічної податкової реформи, що дозволяє 

одночасно створити робочі місця і зберегти довкілля, оскільки переносить базу з 

доходу та фонду заробітної плати на споживання природних ресурсів та 

шкідливі викиди. Це збільшує заробітну плату відповідно до економічного 

розвитку і стимулює інвестиції в інноваційні технології, зменшує витрати 

природних ресурсів за рахунок зменшення матеріаломісткості виробництва і 

витрати енергії, тобто значно зменшує шкідливі викиди. 

З 1 січня 2011року в Україні введено екологічний податок замість збору 

за забруднення навколишнього середовища. [7]. Проаналізовано вплив введення 

екологічного податку замість збору за забруднення довкілля, що має 

стимулювати розвиток «зеленої» економіки при впровадженні сталого розвитку. 

Обґрунтовано необхідність розвитку України шляхом економічного зростання, 

демократизації суспільного життя, сталого використання природних ресурсів. 

Введена податкова система в Україні в частині податків за використання 

природних ресурсів та їх забруднення має прогресивний характер і спрямована 

на зменшення використання ресурсів та утворення відходів. 

До складу інструментів нової податкової системи входить надання 

податкових пільг для підприємств, що здійснюють господарську діяльність, 

пов’язану із наступною діяльністю: переробкою відходів до стадії утилізації; 

використанням вторинної сировини для подальшого виробництва; 

застосуванням пакувальних матеріалів, що не завдають шкоди навколишньому 

середовищу, а також повторне використання; впровадженням маловідходних, 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій; вкладенням коштів у розвиток 

«зеленого виробництва» і «зеленої продукції»; впровадженням новітніх 

технологій; відновленням ландшафтних територій до їх первозданного стану 

тощо. 

Таким чином, ведення екологічних податків в Україні теж 

стимулюватиме впровадження «зеленої економіки» в контексті переходу до 

сталого розвитку. Зокрема, принцип орієнтації на забезпечення сталого розвитку 

втілюється у єдності екологічної, соціальної та економічної складових. 

Отже, нами встановлено, що „зелена” економіка є засобом забезпечення 

сталого розвитку, а її формування передбачає перегляд стандартів життя 

суспільства з метою збереження природного середовища, підвищення 

ефективності використання ресурсів, розвитку екологоорієнтованої діяльності та 

структурної перебудови економіки України. 

Література: 1. Буркинський Б.В.// «Зелена економіка» крізь призму 

трансформаційних зрушень в Україні / Б.В. Буркинський, Т.П. Галушкіна, В.Є. 

Реутов – Одеса: ІПРЕЕД НАН України - Саки: ПП «Фєнікс», 2011. – 348 с. 2. 

Геец В.М. Трансформация модели экономики Украины (идеология, 

противоречия, перспективы) / В. Геец. - М.: Логос, 1999. - 500 с. 3. Ерохин С.A. 

Структурная трансформация национальной экономики /С.А. Єрохин// 

Экономика Украины. – 2002. – № 10. – с. 49-55. 4. «Европа 2020» — стратегия 

социально-экономического развития Европейского Союза на период до 2020 

года, 2010 // Режим доступа:  http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ 

documents/eurobulletin/eurobulet_04_2010_uk.pdf. 5. Навстречу «зеленой 

экономике». Пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. Доклад 

ЮНЕП, 2011 - 52 с. // Режим доступа:  http://www.unep.org/greeneconomy/ 

portals/88/documents/ger/ger_synthesis_r u.pdf. 6. The Green Economy// TUNZA 

(The UNEP Magazin for Youth), 2011. - 9, N4. - 24 p. 7.Яковлєв Є.О., Скалецький 

Ю.М. Оцінка регіональних еколого–ресурсних та еколого-техногенних загроз 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
http://www.unep.org/greeneconomy/
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ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

НА СЕЛІ  

 

Ке.н., доц. Гелеверя Є. М., ст. гр. ЕП-31 Ситник А. С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Існуючий сьогодні організаційно-економічний механізм господарювання в 

житлово-комунальному комплексі, зазнавши за останні роки значних змін, ще 

зберігає багато чого з того, що було властиве йому при планово-

централізованому управлінні, тому стримує розвиток платних послуг. 

Перебудова діючого господарського механізму має бути спрямована насамперед 

на те, щоб створити всі умови для інтенсифікації платних послуг і зростання 

соціально-економічної ефективності обслуговування населення, застосування 

досягнень сучасного науково-технічного прогресу. Це великою мірою визначає 

необхідність поетапної перебудови організаційно-економічного механізму, 

спрямованого на переорієнтацію діяльності в житлово-комунальній сфері за 

принципами самофінансування і комерційного розрахунку. Вимагають 

вирішення проблеми, пов'язані з розвитком комунальної служби в сільських 

поселеннях. 

У Харківський області є 1685 сільських населених пунктів, в яких 

проживає близько 20% населення області. Зниження бюджетних асигнувань і 

відсутність власних засобів у сільських товаровиробників призводять до 

згортання комунальної сфери на селі та негативних необоротних соціальних 

наслідків: зниження чисельності сільських жителів як за рахунок збільшення 

смертності та скорочення народжуваності, так і інтенсивної міграції в місто. 

В економічних публікаціях останніх років, присвячених розвитку 

соціальної сфери, знайшли вiдображення проблеми сформованих тут 

економічних відносин, закономірності, методи управління проектами й прийоми 

вирішення соціальних задач. Цим питанням присвяченi монографічнi 

дослідження і статтi Г.А. Агужена, Б.І. Адамова, В.С. Асанова, А.І. Безлюдова, 

Г.А. Крамаренка, І.Н. Осипенка, В.П. Полуянова, В.В. Рибалки. Питанням 

перебудови господарського механізму, переходу на нові умови господарювання 

присвячені роботи Л.І. Абалкіна, О.І. Амоши, А.І. Ємельянова, О.В. Козлової, І.І. 

Лукінова та ін. Питання економічного районування, регіонального розвитку і 

керування розглядаються в дослідженнях і статтях В.Н. Амітана, Л.М. Зайцевої, 

В.К. Мамутова, М.Д. Прокопенка, З.Д. Силаєва, В.К. Симоненка, В.В. Фінагіна, 

М.Г. Чумаченка. 

Реформування житлово-комунального господарства в сільській місцевості 

необхідно тісно пов'язувати з розвитком підприємств і організацій сільських 

товаровиробників незалежно від форм власності, якi на пайових засадах повинні 

брати участь у фінансуванні, розширенні комунальних об'єктів. Нові умови 

господарювання потребують розробки нового організаційно-економічного 

механізму, що поновив би форми й методи управління даною регіональною 

системою.  

Отже, нами розвинуто теоретичні положення, розроблено методичні 

підходи й практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення організаційно-

економічного механізму управління проектами розвитку комунальної служби в 

сільській місцевості. 
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Трансформаційні процеси в економіці України визначають необхідність 

удосконалення управління комунальним господарством як галузі соціальної 

сфери. Проведений аналіз економічної сутності, особливостей забезпечення 

функціонування галузей соціальної сфери, динаміки їхнього складу і структури, 

чинного законодавства, що регламентує форми власності, управлiння діяльністю, 

фінансування комунального господарства, в тому числі в сільській місцевості, 

дозволив установити наступне. Уточнено поняття комунального підприємства, 

під яким пропонується розуміти підприємство, яке знаходиться в повній чи 

переважній власності територіального співтовариства і виконує в його інтересах 

такі види діяльності: надання послуг, тепло-, водопостачання, водовідведення, 

благоустрій і т.д. Обгрунтовано необхідність у понятті комунального 

підприємства виділяти територіальний і галузевий аспекти. 

Територіальний аспект передбачає, що комунальне підприємство є 

елементом єдиної регіональної системи. При цьому передбачає¬ться 

діалектичний взаємозв'язок усіх елементів, що складають регіональну 

інфраструктуру. Такий підхід дозволяє реалізувати принцип комплексності 

розвитку комунального господарства в межах відповідної регіональної системи; 

передбачає збалансованість двох великих взаємообумовлених секторів 

господарського комплексу: матеріального виробництва і соціальної сфери, в тому 

числі житлово-комунального господарства. Галузева організація житлово-

комунального комплексу є частиною організації всього суспільного виробництва. 

У сучасних умовах докорінно змінюється підхід до соціального розвитку 

села. Пропонується розглядати сільський регіон як територіальне утворення, 

матеріальною основою якого є відносини щодо виробництва 

сільськогосподарської продукції та надання матеріальних послуг. Рівень 

розвитку соціальної інфраструктури в сільському регіоні нижче, ніж у міському. 

У соціальній політиці України повинен реалізовуватися принцип пріоритетності 

розвитку соціальної інфраструктури села. На етапі економічних перетворень 

соціальна сфера сільського регіону переважно фінансується за рахунок коштів 

держбюджету, розмір яких повинен забезпечувати не тільки підтримку, але і 

розвиток галузі. Перехід України до ринку вимагає подальшого розвитку 

енергоефективних технологій і ресурсозбереження. Новий господарський 

механізм у галузях соціальної сфери передбачає сполучення бюджетного 

фінансування з розвитком платних послуг.  

Список використаної літератури 1. Моделирование социально-
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ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ – ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

М.А.Садиков, д.е.н., професор 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

Енергоємність  виробництва валової внутрішній продукції  у еквіваленті 

на $1000 доларів США в Україні у 4,0  рази вище ніж у Німеччині і інших 

промислово розвинутих країнах. Наслідком тому є використання у 

промисловості, будівництві,  сільському і лісовому господарстві застарілих 

технологій та техніки. Найбільш питому вагу в структурі потенціалу 

енергозбереження має промисловість - 58-59%, за нею йдуть паливно-

енергетичний комплекс (ПЕК) - 19-20%, комунально-побутове господарство - 

11-12%, транспорт - 7-7,7%, сільське господарство - 3-3,5%. Поряд з цим біля 1/2  

від загального обсягу  електроенергії  у комунальному секторі використовується 

у домашньому господарстві[1].   

Для реалізації комплексної державної  програми енергозбереження (далі - 

КДПЕ) України у квітні 1995 р. Президент та Кабінет Міністрів України 

прийняли рішення щодо розробки КДПЕ.  Постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада № 911 Держкоменергозбереження України разом з 

Мінекономіки України було доручено розробити таку програму. КДПЕ була 

схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 148 від 5 лютого 1997 р. 

Програма розроблена на період до 2010 р. з урахуванням Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України на 1995-1996 рр., головних положень та  

основних засад, прийнятих у НЕП України, «Глобальної стратегії 

енергозбереження для України», «Програми структурної перебудови економіки 

України», «Державної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу 

України», «Національної програми «Нафта і газ України до 2010 р.», програм 

розвитку галузей промисловості, інших секторів економіки та соціальної сфери, 

а також Концептуального варіанту комплексної програми енергозбереження. 

КДПЕ узагальнює та об'єднує галузеві програми і розробки з підвищення 

енергоефективності та енергозбереження; відносно галузевих програм 

енергозбереження вона є програмою для всіх рівнів і галузі національної 

економіки[3].  

Для України переваги енергозбереження набувають особливого значення 

у зв’язку з низкою додаткових факторів. Україна є енергодефіцитною країною, 

яка свої потреби в первинних енергоресурсах задовольняє за рахунок їх власного 

виробництва лише на 45%.[3]. В її паливно-енергетичному балансі домінує 

природний газ, його частка становить 41%, що значно перевищує відповідні 

показники таких країн, як США та Велика Британія, які, на відміну від України, 

мають значні поклади і обсяги власного видобутку природного газу[1,3,4]. 

Україна займає одне з перших місць у світі за обсягами імпорту 

природного газу (понад 46 млрд. куб. м., 2011р.), який здійснюється з території 

однієї країни. Все це разом взяте створює загрозу енергетичній і національній 

безпеці України. 
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Основний показник ефективності використання енергетичних ресурсів, а 

саме, енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні значно вищий, 

ніж у промислово розвинених країнах. Це є наслідком значної технологічної 

відсталості, недосконалої галузевої структури вітчизняної економіки та впливу її 

«тіньового» сектору. Така ситуація об’єктивно обмежує 

конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на 

економіку, що посилюється умовами її зовнішньої енергетичної залежності. На 

жаль металургійна, хімічна промисловість, машинобудування та інші енергоємні 

галузі перебувають у занепаді, а комунальній сектор споживає значну кількість 

електроенергії. З метою обмеження  споживання електроенергії змінюються 

тарифні ставки, що збільшує заборгованість населення за спожиту 

електроенергію. Тому треба розробити соціально-економічну програму 

енергозбереження у домашньому господарстві. Розглянемо приклад, де 

очевидно постає питання, чому не впроваджується програма енергозбереження у 

побутовому господарстві (табл.1).  

Таблиця 1 

Техніко - економічній показники звичайних і 

 енергозберігаючих ліхтариків у цінах на 01.01.18р. 
Назва виробу 

  

Потужніс

ть 

ліхтарикі

в, В(W) 

Кіль-сть 

ліхтарикі

в, од 

Термін 

використан

ня, годин 

Вар-сть 

ліхтарик

а, грн 

Спожив 

Ел. 

енерегії, 

КВт,  

Вар

т-

сть  

1 

КВт, 

грн. 

Варт-

сть 

спож

и-тої 

енерг.

, грн 

Усього 

експлут

а- 

ційних 

витрат, 

грн 

0 1 2 3 4 

5=3х60

W* 6** 7=2*6 8=(4+7) 

Ліхтарик звичайний (60W)  60 1 600 6,0 36,0 1,68 60,50 66,50 

Ліхтарик енергозберігаючий 

ELM  

11 W 11 1 2400 48,0 26,4 1,68 44,40 92,40 

*(60*600)/1000 =36,0 КВт;  

** Вартість 1КВт:  до 90.0КВт =0,90 грн/КВт;  >100 Квт = 1,68 грн./КВт. 

 

Наведена інформація у табл.1, свідчить про те, що на перший погляд 

використання звичайного ліхтарика дешевше ніж придбання і використання 

енергозберігаючого, так як перший коштує 66,50  грн. з урахуванням 

експлуатаційних витрат, ніж 92,40 грн. енергозберігаючий  ELM 11W. В той же 

час порівнянний аналіз ліхтариків за техніко - економічними показниками і 

терміну їх використання свідчить про те, що звичайний ліхтарик  потребує 265,92 

грн., а енергозберігаючий – 92,40 грн. тобто дає економію коштів 176,52 грн., за 

період 2400 годин експлуатації(табл.2).   

Таблиця 2 

Порівняний аналіз використання енергозберігаючих ліхтариків 
Назва виробу Потуж

ність 

ліхтари

ків, 

В(W) 

Кількі

сть 

ліхтар

иків, 

од 

Термін 

використ

ання, 

годин 

Вартіс

ть 

ліхтар

ика, 

грн 

Спожи

в. 

Ел.ене

регії, 

КВt,  

Варті

сть 1 

КВТ, 

грн. 

Вартість 

спожит.е

нерг., 

грн 

Усього 

експлуата

ційних 

витрат, 

грн 

Порі

вн.: 

(+)-

біль

ш;(-

)-

мень

ш, 

грн. 

0 1 2 3 

4=2х60W

* 5** 6     7=(3+6) 8 

9=(8п.

2-

8п.1) 

Ліхтарик звичайний 

(60W) 60 4 600 24,00 144,0 1,68 241,92 265,,92 - 

Ліхтарик 

енергозберігаючий ELM 

11W 11 1 2400 48,00 26,4 1,68 44,4 92,40 

-

176,5

2 
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Економія електроенергії і витрат коштів досягається дякуючи 

потужності енергозберігаючого ліхтарика ELM 11W, замість 60W у звичайного 

ліхтарика, а також терміну використання 2400 годин, ніж 600 годин у 

звичайного ліхтарика. З точки зору економіки важливим постає питання термін 

окупності(табл.3) 

 

Таблиця 3 

Окупність витрат,  роки (грн.) 
Назва виробу Планов

а 

кількісн

і днів, 

дн. 

Термін 

використанн

я в день, 

годин 

Всього

, годин 

Кількість 

ліхтариків, 

од 

Термін окупності  

рік грн. 

0 1 2 3=1х2 

4=3:3табл.

2 5 6 

Ліхтарик звичайний (60W) 360 4 1440 2,4 - - 

Ліхтарик енергозберігаючий ELM 11 

W 

360 4 1440 0,6  0,6 / 2,4 = 

0.25 

77.76/311.0

4 =0.25* 

*Оk= [(0.6x48)+(0.6x2400x360)/1000)*1.68]/[(2,4х6)+(2,4х600x360)/1000)*1,68]= 77.76 /311.04 = 0.25 

 

Якщо брати до уваги термін експлуатації ліхтариків один рік незалежно 

від  їх  техніко-економічних показників, а термін використання 4 годин на день, 

ліхтарики експлуатуються 1440 годин в рік, для використання у побуту 

потребується 2,4 звичайних ліхтариків. З урахуванням  гарантованого 

виробником терміну експлуатації,  вартості самих ліхтариків і сплату спожитої 

електроенергії, тобто її вартості, для окупності одного звичайного ліхтарика 

потребується 4 роки (1/0,25) порівнянню з енергозберігаючим ліхтариком і 

збільшення витрат на 176,52 грн. Таким чином використання енергозберігаючих 

побутових машин, техніки і ліхтариків безумовно економічно доцільно.  Але 

психологія споживача, особливо похилого віку спрямована на дешевий ліхтарик. 

Навіщо купувати ліхтарик за 48,00 грн./од, замість  звичайного за 6,00 грн/од. А 

все тому, що ми живемо в умовах обмежених ресурсів (коштів). З іншого боку 

держава нічого не робить для виробництва дешевих енергозберігаючих приладів 

і здешевлення  їх вартості. За даними закордонних експертів і НАН України для 

впровадження енергозберігаючих технологій і техніки потрібно мати інвестиції 

до 6.0 млрд. доларів США. Але, незважаючи на це потрібно впроваджувати 

ефективну програму розвитку КДПЕ України. 
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Інвестиції за рахунок бюджетних коштів за своєю суттю є бюджетними 

видатками за допомогою яких, у тому числі й відбувається бюджетне 

фінансування природоохоронних заходів. 

Із розвитком промисловості відбувається зростання забруднення 

навколишнього природнього середовища, екологічних криз та збільшення 

масштабів використання природних ресурсів. Для усунення залежності між 

розмірами використання ресурсів та екологічними наслідками від економічного 

зростання необхідне впровадження «зелених інвестицій». 

«Зелені інвестиції» - це форма міжнародної торгівлі викидами, за якої 

виручені від реалізації квот кошти спрямовуються на подальше скорочення 

викидів на інших обꞌєктах екологічної небезпеки. 

Існуюча складна екологічна ситуація в Україні та зв’язок між темпами 

зростання (падіння) капітальних інвестицій та пред’явленого до сплати 

екоподатку дозволяє зробити висновок, що для покращення екологічної ситуації 

не тільки потрібно підвищувати ставку екоподатку, а й необхідно збільшувати 

витрати на дослідження та інновації природоохоронного спрямування. Недарма, 

за оцінками західних економістів, сукупні національні витрати на охорону 

довкілля, що гарантують збереження якості природного середовища і 

благополуччя природних об'єктів, мають складати не менше 10% від ВВП. [1]. 

В Україні частка капітальних інвестицій на охорону навколишнього 

середовища є більшою, ніж в Європі, проте ефективність їх використання, 

враховуючи стан забруднення довкілля, значно нижча. Частка витрат на охорону 

навколишнього середовища у країнах ЄС та Україні демонструє, що в Україні  

вона вища, але ефективність їх використання не дозволяє забезпечити сталий 

розвиток в країні, для якого, як  і в розвинутих країнах світу, межа оптимальних 

витрат повинна складати 40-50% від ВВП [1]. Слід відмітити, що екологічна 

політика ООН передбачає щорічне інвестування 2% світового ВВП в 

«озеленення» економіки або «екологічну трансформацію господарства» з метою 

зменшення викидів вуглецю і ефективного використання ресурсів. 

З метою забезпечення сталого розвитку та досягнення принципів 

«зеленої» економіки, «зелені» інвестиції слід спрямовувати в наступних 

напрямках: 

1. вдосконалення водоочисних систем та водоспоживання; 

2. екологічно чисте сільськогосподарське виробництво та стале 

споживання; 

3. підвищення енергетичної ефективності будівництва споруд; 

4. розвиток екологічно чистого транспорту; 

5. розвиток екологічно чистої енергетики; 

6. регулювання хімічних речовин і відходів; 

7. розвиток екологічної інфраструктури. 

До основних чинників, що не отримують активне впровадження 

«зелених» інвестицій та перехід до повноцінної екологічної політики в Україні, 

належать: формування екологічної політики владними структурами України 
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відбувається, значною мірою, під впливом міжнародного співтовариства та 

вітчизняної громадськості; відсутність екологічної складової в політичних 

програмах владної та парламентських опозиційних партій; необхідність значних 

ресурсів для реалізації природоохоронних заходів [2]. Остання причина є 

найбільш вагомою, оскільки в складних економічних умовах в Україні дуже 

важко залучати ресурси для реалізації природоохоронних заходів. 

Для залучення екологічних інвестицій підприємствами в Україні 

необхідно, щоб вони відповідали принципам соціально-екологічної 

відповідальності, передусім це забезпечення безпеки виробництва, у тому числі 

екологічного, запобігання та мінімізація ризиків діяльності підприємств. Без 

цього неможливо одержати міжнародне фінансування. Ця вимога до діяльності 

підприємств висувається при роботі з багатьма фінансовими установами, серед 

таких як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та 

розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Голландський банк розвитку та 

інші.   

Ці фінансові установи фінансують проекти  в приватному секторі країн з 

перехідною економікою, мобілізують капітал на міжнародних фінансових 

ринках, допомагають країнам-клієнтам поліпшити соціальні та екологічні умови. 

Тому, як правило, кредитні угоди складаються з двох частин.  Перша стосується 

безпосередньо кредиту: умови, ставка, виплати тощо. Друга – це соціально-

екологічний план дій для компанії, яка бажає отримати кредит. Розвиваючи 

принципи сталого розвитку, у багатьох банків існують спеціальні умови 

фінансування, такі як IFC’s Cleaner production, FMO’s Green financing тощо [3].  

Дотримання принципів соціально-екологічної відповідальності 

підприємствами та впровадження «зелених інвестицій» в країнах згідно 

визначених напрямків дозволять отримати результати в трьох вимірах  сталого 

розвитку, а саме, забезпечити екологічні результати, які полягають у зниженні 

антропогенного, техногенного навантаження на оточуюче середовище, у 

підвищенні якості ресурсоспоживання, соціальні результати, що виражаються в 

поліпшенні фізичного розвитку населення і зменшенні захворюваності, 

збільшенні тривалості життя та періоду активної діяльності, покращенні умов 

праці і відпочинку, підтриманні екологічної рівноваги (включаючи збереження 

генетичного фонду), збереженні естетичної цінності природних та 

антропогенних ландшафтів, пам’ятників природи, заповідних зон та інших 

територій, створенні сприятливих умов для творчого потенціалу особи і 

розвитку культури, для вдосконалення етичної свідомості людини. [4; 5]. 
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За останні роки все частіше дослідження вітчизняних та зарубіжних 

науковців торкаються тих чи інших екологічних аспектів, оскільки екологізація 

суспільних відносин є пріоритетним напрямом розвитку як для окремих країн, 

так і для світової спільноти зокрема. У контексті глобалізації та євроінтеграції, 

ситуація на світовій арені має безпосередній вплив на політику України. З 

одного боку, Україна, що підписала асоціативну угоду із ЄС та прагне 

встановити тісні взаємозв’язки з іншими країнами, має усувати прогалини у 

законодавстві відповідно до вимог і стратегічних цілей інших країн світу. З 

іншого боку, антагонізм вітчизняного законодавства і країн ЄС може стати 

загрозою членству України в ЄС. 

З огляду на трансформаційні процеси в українському суспільстві, усе 

частіше досліджується проблема закріплення за Україною такої стратегічної 

цілі, як пріоритетність природоохоронних відносин та відповідність інших сфер 

суспільного життя екологічним вимогам. Зокрема, у сфері інвестицій 

екологічність є також одним із основоположних пріоритетів вітчизняного 

розвитку. Так, наприклад, у визначенні, що міститься у статті 1 Закону України 

«Про інвестиційну діяльність», інвестицією називаються усі  види  майнових    

та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та 

інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або 

досягається соціальний та екологічний ефект [1]. Отже, досягнення екологічного 

ефекту інвестиціями є одним із ключових аспектів їх реалізації. 

На противагу цьому, більш детальний аналіз вітчизняного законодавства 

дає змогу стверджувати, що законодавець не тлумачить поняття «екологічний 

ефект», не закріплює у нормативно-правових актах поняття «екологічні 

інвестиції», тоді як у зарубіжних законодавствах ця категорія має дуже важливе 

значення. Отже, виникає потреба у розробці заходів з інтеграції екологічних 

інтересів у інвестиційну діяльність, при чому не просто декларативної інтеграції, 

а розробка реальних важелів та механізмів. Із цією метою ми вирішили 

дослідити зарубіжне законодавство у сфері екологічних інвестицій та розробити 

рекомендації для вітчизняних правовідносин. 

Перш за все, варто визначити поняття «екологічні інвестиції». Під 

екологічними інвестиціями варто розуміти всі  види  майнових  та  

інтелектуальних  цінностей,  які  вкладаються  в  господарську  діяльність,  і  

спрямовані  на  зниження  та  ліквідацію  негативного  антропогенного  впливу  

на  навколишнє  середовище,  збереження,  поліпшення  і  раціональне  

використання  пpиpодноpесуpсного  потенціалу  територій,  забезпечення  
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екологічної  безпеки  країни,  внаслідок  яких  досягаються  екологічні,  

соціальні,  економічні  і політичні  результати [2, с. 98]. 

Засади екологічних інвестицій були визначені Рамковою конвенцією 

ООН про зміну клімату, кінцевою метою якої є досягнення у виконанні 

відповідних положень Конвенції стабілізації концентрації парникових газів в 

атмосфері на такому рівні, який би не допускав небезпечного антропогенного 

впливу на кліматичну систему [3]. 

У міру розвитку екологічної політики розширився перелік наявних 

засобів охорони довкілля. Паралельно з прийняттям рамкового законодавства 

для забезпечення високого рівня охорони довкілля, у ЄС було впроваджено цілу 

низку інструментів охорони довкілля (див. табл. 1): 

 

Таблиця 1 - Основні інструменти реалізації екологічних інвестицій в ЄС 
Назва Зміст 

LIFE 
фінансовий інструмент екологічного захисту, спрямований 
на сприяння розвитку, впровадженню і оновленню 
екологічної політики та законодавства ЄС 

Угоди про охорону довкілля 
 

покращення екологічних аспектів діяльності підприємств та 

впровадження методів сталого виробництва шляхом 
заохочення добровільних заходів та угод щодо охорони 
довкілля 

Екологічні мита та податки 
 

застосування фіскальних інструментів підвищення 
ефективності екологічної політики та забезпечення 
використання екологічних мит та податків відповідно до 
законодавства ЄС 

Програма підтримки, що діють у галузі 
охорони довкілля 

ефективність діяльності громадських організацій у різних 
державах 

Інтегрована виробнича політика 
 

розробка стратегії укріплення та зміни спрямування 
екологічної політики, пов’язаної з виробництвом, з метою 
сприяння розвитку ринку екологічно безпечної продукції і 
стимулювання громадського обговорення  

Еко-маркування продукції 

 

має на меті рекламування продукції зі зменшеним 

негативним впливом на довкілля  

Європейський реєстр викидів та 
перенесення забруднюючих речовин 

 

покращення громадського доступу до інформації про стан 
довкілля та  сприяння запобіганню та зменшенню 
забруднення у довгостроковій перспективі. 

Джерело: [4] 
 

Наближення вітчизняних нормативно-правових актів до екологічних 

норм ЄС є однією з основних проблем для країн, що співпрацюють з ЄС, 

зокрема – і для України. Цікавим у цьому питанні є досвід Польщі, яка успішно 

дотримується пріоритетів екологічної політики у інвестиційній діяльності. До 

інструментів, які використовує Польща, варто віднести: 

 Оплати: оплати за емісію, оплати, що надаються на продукцію, оплати 

за використання інфраструктури охорони навколишнього природного 

середовища, концесійні оплати, адміністративні оплати.  

 Депозитні і заставні системи.  

 Створення екологічного ринку: продаж прав емісії, використання 

ринкових механізмів, фінансова відповідальність (створення страхового ринку 

від екологічного ризику).  

 Інструменти, що допомагають виконанню права: санкції за 

перевищення норм, грошова застава, що забезпечує виконання норм, податкова 

націнка.  

 Дотації: дотації, податкові пільги, пріоритетні позики і кредити.  

Таким чином, у Польщі сформувалася ефективна система інструментів 

екологічної політики, яка вже стала надійним фундаментом раціонального 

природокористування. 
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Отже, з метою сприяння реалізації екологічних інвестицій в Україні 

необхідно впроваджувати нові ефективні важелі екологічної політики. З огляду 

досвід Польщі та стандарти ЄС у цій проблематиці, необхідно вносити зміни до 

ряду вітчизняних законодавчих актів з метою закріплення нових інструментів 

інвестиційної політики, які активно використовуються зарубіжними країнами, 

зокрема, - створення реєстру викидів та перенесення забруднюючих речовин, 

особливі умови надання позик і кредитів з метою інвестування в екологічні 

галузі, створення екологічного ринку та депозитних і заставних систем та інші 

важливі інструменти, які сприяють реалізації екологічних інвестицій в Україні.  
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[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1991. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 2. Андреева Н.Н., Харичков С.К. 

Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-

экологической безопасности. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-
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№435/96-ВР// Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 50. – Ст. 277. 4. Якушенко 

Л. Аналіз досвіду Європейського співробітництва щодо формування і втілення 

інституцій та інструментів екологічної політики. Аналітична записка 

[Електронний ресурс] / Л. Якушенко // Національний інститут стратегічних 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЕВРОТОРГ» 

 

Тымуль А.И. 

ООО «Евроторг»  

 

На современном этапе развития Республика Беларусь столкнулась с 

необходимостью поиска замены дорогостоящих импортируемых 

энергоресурсов, а также в рациональном их использовании и проведении 

мероприятий энергосбережения. 

Повышение энергоэффективности в последние годы стало неотъемлемой 

частью работы предприятий всех видов экономической деятельности. Особый 

интерес к вопросу энергоэффективности проявляет компания ООО «Евроторг», 

являющаяся лидером на рынке розничной торговли продовольственных и 

непродовольственных товаров Республики Беларусь с долей товарооборота 

около 20%. Поскольку компания является крупнейшей в своем сегменте затраты 

на энергоресурсы занимают значительную долю в общей величине затрат. 

Основными видами потребляемой энергии на предприятии являются 

электрическая и тепловая энергия. Стоит отметить, что повышение 

энергоэффективности для предприятий всей сферы обслуживания можно 

напрямую связать с экономией энергии. Таким образом, следует обратить 

внимание на проведение энергосберегающих мероприятий, а также на 

применение менее энергозатратных технологий и внедрение 

энергоэффективного оборудования. 

На холодильное оборудование приходится от 60 до 90% 

энергопотребления в торговле. Стоимость электроэнергии постоянно растет и 

ритейлеры все чаще применяют энергосберегающие технологии, тем более что 

на рынке периодически появляются новые решения. 

В настоящее время ООО «Евроторг» широко использует следующие виды 

холодильного оборудования: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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- холодильные камеры, оборудованные воздушным конденсатором 

мощностью 7.8 кВт, расход воздуха 2670 м3/ч, и осевым вентилятором 

мощностью 0.135 кВт/ч; 

- шкафы холодильные универсальные с максимальной мощностью ламп 

от 2,4 Вт до 3,6 Вт, энергопотребление в сутки – 1,5-2,2 кВт; 

- среднетемпературные универсальные холодильные витрины мощностью 

ламп 14,4-19,2 Вт, энергопотребление в сутки – 8,8-10,4 кВт (полезный объем 

выкладки составляет 0,25 м., запасник отсутствует); 

- холодильные горки-витрины мощностью ламп 30 Вт, энергопотребление 

в сутки – 15 кВт (полезный объем выкладки составляет 2,82 м.); 

- лари-бонеты мощностью ламп 51 Вт, энергопотребление в сутки – 15 

кВт (полезный объем выкладки составляет 1,2 м.). 

Для снижения потребления электроэнергии технологическим 

оборудованием, как правило, прибегают к его замене на более 

энергоэффективное. На рынке холодильного оборудования широко 

представлены модели со значительно лучшими характеристиками как по 

энергопотреблению, так и по полезному пространству, например, воздушные 

конденсаторы с аналогичными характеристиками и потребляемой мощностью 

4,5-5,77 кВт; лари-бонеты мощность 2.2 кВт (величина полезного пространства 

на 30% больше), холодильные витрины мощностью 1,7 кВт-2 кВт и т.д. 

Также стоит отметить другие направления снижения потребления 

электроэнергии на предприятии: 

1. Замена люминесцентных на светодиодные источники света позволит 

получить экономию как за счет снижения потребления электроэнергии, так и за 

счет снижения расходов энергии холодильным оборудованием, поскольку 

светодиодные лампы практически не выделяют тепло. 

2. Использование особенностей климатических условий. В зимний 

период, на который приходятся пиковые нагрузки энергосетей, некоторые виды 

холодильного оборудования позволяют напрямую подавать холод из внешней 

среды в холодильные камеры и установки. Также многие производители 

предусматривают использование в низкотемпературных банетах и витринах 

предварительно намороженного льда. Данные мероприятия позволяют 

значительно сократить потребление электроэнергии и, по опыту европейских 

ритейлеров, быстро окупают дополнительные затраты.  

3. Для тепловых завес выгодней использовать горячую воду из 

централизованной системы теплоснабжения или от собственной котельной. 

Также эффективно использовать теплоаккумуляторы. 

4. В зимний период в системах кондиционирования могут оказаться 

выгодными абсорбционные машины и холодонакопительные системы с 

использованием льда, намораживаемого ночью. 

Здания некоторых торговых объектов компании и их внутренние 

коммуникации обладают довольно высокой степенью износа, поэтому 

необходимо проведение мероприятий по повышению их теплоэффективности, а 

именно: 

–  утепление наружных конструкций зданий; 

–  утепление или замена кровель зданий; 

– замену оконных блоков на энергоэффективные менее воздухо-

проницаемые; 

– внедрение автоматизированных узлов управления теплопотреблением 

зданий на отопление; 

– индивидуальное регулирование теплоотдачи каждого отопительного 

прибора с помощью термостатов; 
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– установка автоматических балансировочных клапанов на стояках и 

ветках системы отопления. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ 

СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

к. е. н., доцент Тимофєєва Т.О 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Ефективно побудований процес управління є одним з чинників та 

необхідною умовою для забезпечення успішної діяльності та підтримки 

високого рівня конкурентних переваг підприємства. Між ефективністю 

управлінської діяльності і темпами економічного розвитку підприємства існує 

прямий зв'язок. Особливо це стосується підприємств, становище яких у ринковій 

економіці змінюється докорінним чином, що супроводжується необхідністю 

впровадження нових напрямів удосконалення управління. Впровадження нових 

напрямків управління передбачає реорганізацію управлінських процесів на 

підприємстві; перебудова організаційних структур щодо підвищення рівня їх 

адаптивності, перерозподілу функцій та завдань; інтеграцію стратегічного, 

тактичного та оперативного управління; пошук та застосування нових методів 

вирішення управлінських завдань тощо [1]. 

Тому з впевненістю можна сказати що, головною загрозою кадрової 

складової є, в першу чергу, низький рівень управління. З належним рівнем 

управління можна уникнути багатьох загроз не тільки кадрової складової, а й 

інших складових економічної безпеки залізничного транспорту. Цей факт можна 

підкреслити словами А.Файоля: "Управляти – означає передбачати, 

організовувати, розпоряджатися, координувати та контролювати; передбачати, 

тобто враховувати майбутнє і виробляти програму дій; організовувати, тобто 

будувати подвійний – матеріальний і соціальний - організм підприємства; 

розпоряджатися, тобто примушувати персонал належно працювати; 

координувати, тобто зв'язувати, об'єднувати, гармонізувати всі дії, зусилля; 

контролювати, тобто піклуватися про те, щоб все відбувалося згідно з 

установленими правилами і відданими розпорядженнями" [2]. 

Незадовільне управління виробництвом може бути проявом цілої низки 

загроз, до яких можна віднести:  

- недостатнє моральне та матеріальне стимулювання робітників до 

результатів праці,  

- несвоєчасна виплата заробітної плати,  

- незадоволеністю робітників умовами праці. Задоволеність працею 

відображає відповідність виробничих умов на підприємствах залізничного 

транспорту тим вимогам, які робітники пред’являють до праці, до змістовності 
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та умов праці, заробітної плати і т.п. Незадоволеність працею приводить до 

втрати кваліфікованих, добре підготовлених фахівців та обумовлених цим втрат; 

- використання неудосконалених форм та методів організації праці і 

виробництва,  

- "нездоровий" психологічний клімат у колективі; 

- загрози, які пов’язані з продуктивністю праці (безініціативність, 

недостатня кваліфікація працівників, а також небажання і "лінощі" деяких 

працівників приносити максимальну користь). 

 

  

Рис. 1. Схема загроз кадрової складової економічної безпеки залізничного 

транспорту 

 

Цей перелік соціально-економічних загроз позначається на зниженні 

ефективності праці. 

Від управлінського персоналу сьогодні потрібне оперативне ухвалення 

рішень, які відповідають сучасним вимогам конкурентної боротьби. 

В даний час кінцевий результат виробничо-економічної діяльності стає 

все більш залежним від внутрішнього ставлення людини до справи, від її 

схильності до праці, від дотримання принципів етики і моралі у відносинах між 

керівниками і підлеглими. Тому значну роль відіграє психологічний клімат у 

колективі. Якість і продуктивність праці робітників визначаються не тільки їх 
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економічними інтересами, а й атмосферою відносин в колективі, задоволеністю 

умовами праці, престижністю професії, можливостями самовираження особи, 

внутрішніми морально-психологічними установками робітника та соціальною 

захищеністю. 

Соціальна захищеність є неодмінною умовою розвитку кадрового 

потенціалу і підвищення продуктивності праці. Але в останній час у зв’язку з 

браком коштів на підприємствах виникають труднощі з забезпеченням 

соціальних потреб, підвищенням матеріального та культурного рівня робітників. 

Покращення умов праці і техніки безпеки, скорочення використання ручної 

праці за рахунок підвищення рівня автоматизації та впровадження останніх 

досягнень науково-технічного прогресу забезпечить більш ефективне 

використання трудових ресурсів, також вплине на покращення показників 

діяльності підприємства – скорочення витрат, зниження собівартості та 

збільшення прибутку. 

Велике значення для ефективного управління має організаційна 

структура. Вона повинна відповідати цілям підприємства і засобам їх 

досягнення, а якість організаційної структури позначається на управлінні. 
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На сучасному етапі формування ринкових відносин у містобудуванні та 

землекористуванні України важливою проблемою залишається проблема 

підвищення економічної ефективності використання територіальних ресурсів 

населених пунктів у різних сферах господарської діяльності. Так, організаційно-

економічне забезпечення процесу відновлення міського житлового фонду 

потребує визначення на науково-методологічному, інституційному та 

законодавчому рівнях оптимальних схем використання ресурсу «земля», що 

дозволить поширитися перспективним напрямам удосконалення регулювання 

розвитку регіонів.  

У процесі відновлення регіонального житлового фонду з погляду 

земельних відносин можна виділити три типи діяльності: 

1) регулювання розвитку міст, яке забезпечує умови для містобудівельної 

діяльності, але саме не є містобудівною діяльністю: 

- підготовка й ухвалення законів та інших нормативних правових актів; 

- створення і забезпечення функціонування інформаційних систем 

забезпечення містобудівної діяльності, архівів документів містобудівного 

проектування, фондів зберігання інших інформаційних матеріалів для підготовки 

документів у галузі регулювання розвитку міст; 

- моніторинг процесів містобудівної діяльності, проведення аналітичних 

робіт і підготовка рекомендацій (з використанням матеріалів інформаційних 
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систем забезпечення містобудівної діяльності, архівів тощо) для забезпечення 

підготовки нормативно-правових актів і документів у галузі регулювання 

розвитку міст; 

- обговорення на громадських слуханнях проектів документів 

містобудівного проектування; 

2) містобудівна діяльність, яка не є регулюванням розвитку міст як таким, 

але підлягає регулюванню: 

- архітектурно-будівельне проектування – здійснення інженерних 

досліджень, підготовка проектної документації; 

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт; 

3) діяльність, яка завжди є одночасно і регулюванням розвитку міст, і 

містобудівною діяльністю, – це підготовка і затвердження владою документів 

містобудівного проектування: 

- регулювання розвитку міст як підстава для подальшої містобудівної 

діяльності; 

- містобудівна діяльність як підготовка документів містобудівного 

проектування. 

Усі вище перелічені типи діяльності висувають актуальне питання про 

основні напрями удосконалення регулювання земельних відносин в процесі 

відновлення міського житлового фонду регіону на сучасному етапі: 

- введення і використання норм, що запобігають адміністративній 

бездіяльності і спонукаючих здійснювати ініціативні дії з розвитку; 

- запобігання державній монополії на ринку послуг, пов’язаних із 

функціонуванням ринку земельних ділянок; 

- забезпечення доступу приватних осіб на конкурентний ринок послуг із 

підготовки документів, необхідних для державного обліку нерухомості; 

- спрощення технології процесу, узгодження форм обліку і реєстрації 

нерухомості, зведення інформації, що фіксується, до мінімуму необхідних і 

достатніх для обліку і реєстрації відомостей.  

Регулювання розвитку міст має реформуватися з використанням 

удосконаленого законодавства, щоб спонукати місцеві адміністрації здійснювати  

такі ініціативні й обов’язкові дії: 

- планування розвитку територій (розробка генеральних, стратегічних 

планів); 

- прийняття і введення в дію нормативних правових актів про зонування – 

правил землекористування і забудови, що встановлюють містобудівельні 

регламенти дозволеного використання нерухомості; 

- резервування земель для суспільних потреб – прокладки транспортних 

та інженерно-технічних комунікацій; 

- спрощення процедур узгодження і проведення експертиз 

містобудівельної і проектної документації, використання принципу «одного 

вікна», а також принципу делегування повноважень від багатьох органів одному 

органу, що здійснює перевірку представленої документації на відповідальність 

установленим і опублікованим вимогам, нормативам. 

Організаційно-економічними передумовами оптимального використання 

земельних ресурсів міст у процесі відновлення житлового фонду регіону повинні 

стати Правила забудови міст, спрямовані на комплексне вирішення завдань 

оптимального землекористування, основними з яких є: удосконалення 

механізмів реалізації прав фізичних і юридичних осіб у сфері містобудування в 

місті; забезпечення належних правових і організаційних заходів, необхідних для 

ефективного виконання архітектурно-містобудівних завдань у процесі 

комплексної забудови відповідної території; об’єднання зусиль територіальних 
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органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадськості для забезпечення і захисту повноцінного і безпечного життєвого 

середовища, раціонального природокористування, збереження пам’ятників 

культурної спадщини у процесі містобудівної діяльності; сприяння ефективній 

реалізації Генерального плану м. Харкова до 2026 року; формування ефективної 

дозвільної системи і спрощення погоджувальних процедур у містобудівній 

сфері; впровадження дієвих механізмів суспільного контролю над процесом 

ухвалення рішень у сфері містобудування органами місцевого самоврядування 

міст; стимулювання інвестиційної діяльності фізичних і юридичних осіб у 

містобудівній сфері. 

Список використаних джерел: 1. http://www.vuzllib.su/articles/532-

Удосконалення_бізнес-систем_-_Лелюк_В_О/21.html; 2. http://ekon.in.ua/rinok-

zemli-ta-neruhomosti-v-misekij-ekonomici--infrastruktura.html.  
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Важливим елементом в життєзабезпеченні житлових об'єктів 

підприємства КП «Харківводоканал» є водопровідна система. Серед основних 

споруд системи водопостачання найбільш відповідальною є система подачі і 

розподілу води. 

Основними вимогами, яким повинна задовольняти мережу, є: 

• достатній ступінь санітарно-технічної надійності; 

• безперебійна подача води, в необхідних кількостях (з урахуванням 

забезпечення внутрішнього і зовнішнього пожежогасіння) і належної якості, до 

місць її споживання; 

• економічність в процесі її будівництва і експлуатації. 

Надійність водопровідних мереж міста Харкова є одним з основних 

чинників, що забезпечують надійність системи водопостачання вцілому, і 

визначається відповідними вимогами: застосуванням корозійностійких 

матеріалів труб, регулюванням напорів в мережі, ліквідацією факторів 

вторинного забруднення води в трубопроводах, темпами заміни аварійних труб і 

т. д.  

З метою підвищення надійності функціонування водопровідної мережі 

підприємства КП «Харківводоканал» пропонується розробити концепцію її 

модернізації. Запропонована концепцiя передбачає комплексний підхід до 

вирішення цих питань: зниження напорів в розподільній мережі міста; 

оптимізація режимів роботи насосних станцій та водопровідних мереж; 

модернізація арматури; застосування труб з внутрішньої і зовнішньої ізоляцією; 

впровадження нових технологій в систему профілактичних робіт; збільшення 

обсягів перекладки і санації водопровідних мереж і магістралей.  

В результаті виконаних робіт за планами модернізації вдасться зупинити 

зростання кількості пошкоджень в землі на 30-50% і істотно знизити кількість 

пошкоджень з виливом води в колодязях. На підставі отриманої інформації 

можуть складатися своєчасні і ефективні плани і проводиться роботи по 

відновленню старих трубопроводів.  

На підставі отриманої інформації можуть складатися своєчасні і 

ефективні плани і проводиться роботи по відновленню старих трубопроводів. 

http://www.vuzllib.su/articles/532-Удосконалення_бізнес-систем_-_Лелюк_В_О/21.html
http://www.vuzllib.su/articles/532-Удосконалення_бізнес-систем_-_Лелюк_В_О/21.html
http://ekon.in.ua/rinok-zemli-ta-neruhomosti-v-misekij-ekonomici--infrastruktura.html
http://ekon.in.ua/rinok-zemli-ta-neruhomosti-v-misekij-ekonomici--infrastruktura.html
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Темпи відновлення старих мереж дозволяють стримувати аварійність 

трубопроводів на певному рівні, проте не достатні для її кардинального 

зниження. 

Значне зниження обсягів земляних робіт, скорочення парку залучається 

при проведенні робіт техніки, відсутність необхідності залучати значну кількість 

робочої сили, високі темпи прокладки (ремонту) інженерних мереж, все це 

говорить про високу ефективність проведення робіт безтраншейним способом. 

Таким чином, запропоновані заходи дозволять більш ефективно надавати 

послуги з водопостачання, економно використовувати необхідні для цього 

ресурси, а, отже, в результаті, приносити прибуток підприємству КП 

«Харківводоканал». 

 

ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АТП 

 

Канд. екон. наук, доц. Федотова І.В., студентка Лошакова В.В.  

Харківській національний автомобільно-дорожній університет 

 

В умовах сучасного розвитку міжнародного бізнесу особливої 

актуальності набуває вирішення екологічних проблем забезпечення 

економічного зростання світової економіки. Транспортний комплекс в Україні 

один з найбільших забруднювачів атмосферного повітря, його вплив на 

навколишнє середовище виражається, в викидах в атмосферу токсикантів з 

відпрацьованими газами транспортних двигунів і шкідливих речовин, а також у 

забрудненні поверхневих водних об'єктів, в утворенні твердих відходів і впливі 

транспортних шумів. У зв’язку з цим постає питання про належну оцінку стану 

екологічної безпеки автотранспортного підприємства і розробки відповідних 

методів ефективного управління нею. 

  Всі розглянуті методики не мають єдиної бази оцінки, не забезпечують 

різноплановий аналіз та не можуть використовуватися як інструмент для 

прийняття рішення керівниками на підприємствах автомобільного транспорту. 

Тому виникає задача по формуванню методики оцінки екологічної безпеки АТП, 

що включає переваги розрахункових та графічних методів.  

Більшість авторів [1-3] пропонують роздивлятись екологічну безпеку 

промислових підприємств чи регіонів з точки зору визначення еколого-

економічних показників, що відображають вартісний аспект екологічної 

безпеки. 

На автомобільному транспорті автори [4-6] більше уваги приділяють 

екологічному аудиту, та для оцінки транспортного засобу або екологічного 

стану підприємства використовуються такі основні показники, як перевищення 

нормативів викидів, скидів, відходів, фізичних впливів, шкідливого впливу і т.д. 

Таким чином, виникає необхідність розробки методики оцінки 

екологічної безпеки АТП, яка б враховувала не тільки вартісні аспекти, а й 

соціальні, технічні та інші.  

Система критеріїв оцінки екологічної безпеки автотранспортного  

виробництва орієнтована на оцінку екологічної безпеки окремих бізнес-процесів 

АТП. Перш за все розглянемо більш докладно бізнес-процеси (БП) 

автотранспортного підприємства з точки зору адаптивного управління: 1) 

основні бізнес-процесами є виконання перевезень; 2) супутні процеси ремонту 

стороннього транспорту на власній ремонтній базі, експедирування вантажів, 

навантажувально-розвантажувальні операції є супутніми процесами; 3) 

допоміжні бізнес-процеси технічного обслуговування і ремонту рухомого 

складу; 4) забезпечувальні бізнес-процеси енерго- та матеріальними, 
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фінансовими, людськими та іншими ресурсами; 5) бізнес-процеси управління та 

розвитку – це процеси стратегічного, оперативного та поточного планування, 

формування та здійснення управлінських дій, вдосконалення виробленого 

товару або послуги, технологій, модифікації устаткування.  

Виходячи з попереднього аналізу методик оцінки екологічної безпеки 

підприємства запропоновано виділити наступні складові: інноваційна, техніко-

технологічна, санітарно-гігєнічна, фінансово-економічна. У таблиці 1 

представлені основні критерії, за якими буде оцінюватись екологічна безпека 

підприємства. 

Інтегральний показник стану екологічної безпеки АТП пропонується 

визначити за формулою середньозваженої з часткових коефіцієнтів екологічної 

безпеки за виділеними бізнес-процесами підприємства: 

 

ЕБ = ∑ 𝛼𝑗 ∙ 𝐸б𝑗
𝑚
𝑗=1  ,                                                   (1) 

 

де 𝐸б𝑗– значення часткового коефіцієнту екологічної безпеки j-го бізнес-

процесу АТП; 

𝛼𝑗– вагомість показника екологічної безпеки j-го бізнес-процесу АТП. 

m – кількість бізнес-процесів в АТП, за якими проводиться оцінка 

екологічної безпеки.  

 

Таблиця 1 – Основні напрямки оцінки екологічної безпеки підприємства 
Назва бізнес-

процесу 

Складові оцінки екологічної безпеки 

Інноваційна 

(I) 

Техніко-

технологічна  

(TT) 

Санітарно-

гігієнічна 

(СГ) 

Фінансово-

економічна (ФЕ) 

Основний бізнес- 

процес 

Показники 

впровадженн

я інновацій в 
певні 

процеси, що 

поліпшують 

екологічну 
безпеку 

процесів 

Показники рівня 

викидів (скидів, 

відходів), 
відповідності 

вимогам, нормам, 

стандартам, 

економії 
використання 

ресурсів, 

наявності 
документації 

Показники 

рівня 

санітарно-
гігієнічних 

умов праці, 

рівня 

захворюван
ості і 

травматизм

у серед 
персоналу 

Показники виплат та 

штрафів за 

наднормативні 
викиди, скиди 

забруднюючих 

речовин, відходи, 

відшкодування 
шкоди, заподіяної 

порушенням 

природоохоронного 
законодавства 

Допоміжний бізнес-

процес 

Супутній бізнес- 

процес 

Забезпечувальний 

бізнес-процес 

Бізнес-процес 

управління та 

розвитку 

 

Вагомість показників екологічної безпеки за бізнес-процесами в АТП 

можна визначити за допомогою експертного опитування.  

Часткові коефіцієнти екологічної безпеки за виділеними бізнес-

процесами підприємства розраховуються за формулою середньої геометричної з 

показників екологічної безпеки по виділених складових: 

 

Ебj = √І𝑗 ∗ ТТ𝑗 ∗ СГ𝑗 ∗ ФЕ𝑗
4

,                                  (2) 

 

де І𝑗, ТТ𝑗, СГ𝑗, ФЕ𝑗- відповідно оцінки екологічної безпеки за 

інноваційною, техніко-технологічною, санітарно-гігієнічною та фінансово-

економічною складовими j-го бізнес-процесу в АТП.   

Для переводу різних натуральних значень показників оцінки в єдину 

безрозмірну числову шкалу з фіксованими межами пропонується 
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використовувати метод узагальненої функції бажаності [7]. При цьому граничні 

значення функції, наприклад 0 і 1, відповідають градації «погано - добре». 

Необхідність введення функцій бажаності визначається різною розмірністю 

змінних, що входять до складу інтегрального показника, що не дозволяє 

усереднювати їх безпосередньо.  

Кваліфікаційна оцінка екологічної безпеки за рівнем викидів (скидів, 

відходів), заснована на значеннях очікуваної функції бажаності, заданої на 

інтервалі (0; 1), може бути проведена за категоріями безпеки, діапазони яких, 

наведені в табл. 2, обрані з використанням функції бажаності Харрінгтона. 

Запропоновані методичні основи дозволять провести комплексну оцінку 

екологічної безпеки викидів, скидів та відходів в єдиній безрозмірній шкалі, що 

дасть можливість здійснити порівняльний аналіз екологічної безпеки за різними 

бізнес-процесами одного підприємства або різних підприємств. 

 

Таблиця 2 – Категорія екологічної безпеки за рівнем викидів (скидів, 

відходів)  відповідно до значення узагальненої функції бажаності 

Категорія екологічної безпеки Узагальнена 

функція бажаності 

Дуже висока (абсолютна) 1,00 – 0,80 

Висока (стабільна) 0,80 – 0,63 

Середня (припустима) 0,63 – 0,37 

Низька (нестійка) – граничний рівень 0,37 – 0,20 

Дуже низька (кризова) – неприйнятний рівень 0,20 – 0,00 
 

У кожному конкретному випадку перелік показників буде визначатися 

можливостями, інтересами і потребами підприємства, масштабом і типом 

перевезень, видом використовуваних ресурсів і енергоносіїв, наявністю викидів 

в навколишнє середовище, ступенем екологічного ризику, імовірністю аварійних 

ситуацій, вимогами обов'язкових законодавчих і нормативних актів. 

Таким чином, удосконалено методичні основи оцінки екологічної безпеки 

АТП, що базується на оцінці базових бізнес-процесів АТП за чотирма 

складовими (інноваційній, техніко-технологічній, санітарно-гігієнічній і 

фінансово-економічній) з використанням узагальненої функції бажаності. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ АДАПТИВНОГО РОЗВИТКУ  

КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., 

ст. гр. ЕПЗ-50 Луценко Н.О. 

Харківській національний автомобільно-дорожній університет 

 

В процесі реформування житлово-комунального господарства України 

виникає багато проблем у сфері нормативно-правового забезпечення даної 

сфери, ціноутворення комунальних послуг, ефективного управління 

багатоквартирними будинками, а також самого механізму регулювання усієї 

сфери комунальних послуг. Тому, вивчення та аналіз організації ринку 

комунальних послуг у зарубіжних країнах, дозволить виявити основні напрями 

його застосування в умовах вітчизняної економіки. 

Головним завданням на шляху до ефективного реформування житлово-

комунального господарства Украйни є розробка і формування нової концепції 

розвитку, яка враховувала б економічні інтереси всіх зацікавлених суб'єктів 

ринку житлово-комунальних послуг на державному, регіональному та місцевому 

рівнях. 

На думку автора, можна запропонувати наступну концепцію, представлену 

на рис. 1. 

Аналізуючи сучасний стан ринку ЖКГ, слід зазначити, що існує цілий ряд 

стримуючих факторів формування конкурентного середовища на ньому, а саме:  

- висока заборгованість сплати за спожиті ЖКП;  

- відсутність належного фінансування галузі;  

- технічна база надання ЖКП в основному зношена і часто перебуває в 

аварійному стані;  

- неефективна тарифна політика;  

- неефективність витрат енергоресурсів на виробництво цих послуг. 

Однією з концепцій розвитку попиту, що стимулюють пропозицію на 

ринку ЖКГ є вдосконалення системи управління в галузі з урахуванням 

ринкових відносин. Тому одним із заходів реалізації цієї концепції є ліквідація 

монополії в житлових послугах (рис. 2).  

Чесна і прозора конкуренція саме у цих сферах може гарантувати якісні 

послуги за помірну ціну. Потрібно упорядкувати тарифну політику,  яка  була б  

зрозумілою для всіх, тобто коли тарифи залежать від якості. У той же час 

запровадження ефективних та економічних систем дасть можливість зекономити 

кошти споживача, адже він є головним інвестором у ЖКГ. Споживач інвестує в 

комунальне господарство своєчасною 100% оплатою отриманих послуг, тому 

несе свою частку відповідальності за стан житлово-комунальної галузі. 

Проблеми житлово-комунального сектора можна розділити на три 

категорії:  

I) економічні (досі комунальні послуги сприймають як необхідний 

громадський, а не економічний  товар, виробництво якого потребує значних 

витрат, має місце й низька платіжна дисципліна);  
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II) інституційні (існує проблема неефективного управління та слабка 

нормативно-правова база); 

III) технічні – застаріле обладнання з високим енергоспоживанням, 

незадовільний технічний стан мереж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура ринку житлово-комунальних послуг 

От і виходить, що  житлово-комунальна система забирає кошти, енергію, 

ресурс, але не спроможна надати якісні послуги, тому вимагає  реформування.               

Без фінансового забезпечення неможливо провести технічне переоснащення, утім, 

як не можливо зробити цього без інвестицій. Підвищення спроможності 

підприємств ЖКГ можливе лише завдяки технічному переоснащенню. 

Основними шляхами вирішення цієї проблеми є зміна комунікацій та 

перехід від аварійно-точкового ремонту до заміни обладнання, що збереже його 

від швидког фізичного зношення та підвищить якість наданих послуг 

споживачам. Невдачі реформування ЖКГ упродовж останніх десяти років у 

тому й полягають, що на цьому ринку не був сформований і підготовлений 

покупець. Це стало причиною того, що ЖКГ не вдалося перетворитися на 

ринковий сектор економіки. Потрібно не просто змінити пропорції 

навантаження з оплати послуг між населенням і бюджетом, а й перетворити 

споживача на покупця, наділеного ринковими правами. Отже, для досягнення 

позитивних результатів головним завданням комунальних підприємств є 

впровадження сучасних технологій і автоматизація виробництва.   

Наступною концепцією розвитку попиту, що стимулюють пропозицію на 

ринку ЖКГ є розвиток альтернативних форм ресурсозабезпечення. Основною 

ідеєю для розвитку альтернативних форм ресурсозабезпечення для України є 

використання вітряної енергії. Для того, щоб будівництво вітроелектростанції 

виявилося економічно виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість 

вітру в даному районі складала не менш 6 метрів за секунду. У нашій країні 

вітряки можна будувати на узбережжях Чорного і Азовського морів, у степових 

районах, а також у горах Карпат. 
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Рисунок 1 – Концепція адаптивного розвитку комунальних підприємств в Україні 
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Такі впровадження можуть стати ефективними заходами з енерго- та 

водозбереження як у житлових будинках, так і на самих комунальних 

підприємствах. Також елементами цього напряму можуть бути встановлення 

лічильників тепла, які могли б регулювати його подачу до оселі, та води, які б 

фіксували показники з урахуванням того, яка температура води 

підтримуватиметься. Слід відмітити, що в Україні за останній час відбувається 

реалізація цього напряму, але неефективно, адже не враховується соціальне 

положення населення. 

Заміна вікон на енергозберігаючі та  утеплення споруд і будівель є також 

шляхом реалізації концепції, що надасть змогу економити тепло та 

електроенергію. Але основною метою комунальних підприємств є  модернізація 

котелень і мереж та загальне переоснащення основних засобів, що сприяє як водо 

збереженню, так і енергозбереженню. 

Представлені концепції передбачають пошук нових підходів і ринкових 

механізмів, які забезпечать підприємствам ЖКГ умови для самофінансування їх 

виробничо-технологічних та інноваційних програм, а відповідно, і незалежність 

від зовнішніх чинників діяльності. 

 
ОЦІНКИ РІВНЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД 

 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., ст. гр. ЕП-31 Мулік Я.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Важливим бар'єром для активізації ресурсозберігаючих процесів у 

будівельній галузі України, крім всього іншого, є також недосконалість 

методичної бази оцінки їх наслідків для діяльності підприємства. У 

господарській практиці використовується широкий спектр соціальних, 

екологічних, економічних показників ресурсозбереження, які стосуються різних 

аспектів постачальницької, виробничої, комерційної діяльності підприємств. У 

той же час, розрізненість таких показників не дозволяє комплексно 

охарактеризувати результативність ресурсозбереження для конкретного суб'єкта 

господарювання, досягнутого їм ступеня прогресу на цьому шляху. Таким 

чином, виникає необхідність формування інтегральної (комплексної) оцінки 

рівня ресурсозбереження як на підприємстві в цілому, так і за його підрозділами, 

окремими напрямками діяльності. Важливою властивістю такої оцінки є 

можливість її використання при порівнянні результатів ресурсозберігаючої 

діяльності підприємства у часі і з аналогічними показниками інших підприємств. 

Аналіз існуючих методичних підходів, свідчить, що більшість з них 

передбачають застосування експертних методів на різних етапах формування 

комплексних порівняльних оцінок, що є не завжди зручним і виправданим в 

умовах конкретного підприємства. Крім того, зазначені підходи в основному 

оцінюють або ж окремі сторони ресурсозбереження, або розглядають його у 

складі інших видів діяльності суб'єкта господарювання, що ускладнює 

визначення комплексної оцінки ресурсозберігаючої діяльності на підприємстві в 

цілому. На думку авторів, методика комплексної оцінки рівня 

ресурсозбереження на підприємстві передбачає проходження декількох етапів 

(рис. 1).  

Завданням першого з них є створення системи вихідних показників, що 

найбільш повно характеризують аспекти ресурсозберігаючої діяльності 

підприємства. Відбір показників здійснюється шляхом побудови та аналізу 

відповідної кореляційної матриці. Його метою є виключення з розгляду одного з 



276 

 

показників, які мають високу ступінь кореляції і взаємозамінності (наприклад, 

фондовіддача і фондомісткість). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Етапи оцінки рівня ресурсозбереження  

на підприємстві (авторська розробка) 
 
Умовні позначення до рис. 1: 

1r – ресурсовіддача;
2r – ресурсоінтенсивність;

3r – 

фондомісткість;
4r – енергоефективність;

5r – плинність кадрів;Q – обсяг будівельно-монтажних 
робіт, тис. грн; M – витрати на матеріальні ресурси; N – обсяг будівельно-монтажних робіт, тис. 
куб. м; S – вартість основних засобів, тис. грн; E – витрати на всі види енергії і палива;U – 
чисельність звільнених, чол; K – середньооблікова чисельність, чол; 

i
– відносна оцінка і-го 

показника, якщо більше значення його є кращим; 

i – відносна оцінка і-го показника, якщо 

менше значення його є кращим;
ir – і-ий оціночний показник;

maxr ,
minr – максимальне і мінімальне 

значення і-го оціночного показника; t

SR  – інтегральний показник рівня ресурсозбереження;
t

SR – 

середній рівень ресурсозбереження на підприємстві за розрахунковий період;
iy – питома вага і-го 

показника; n – кількість оціночних показників. 
 

Це забезпечує скорочення вихідного масиву показників без втрати цінної 

інформації щодо ефективності ресурсозберігаючих процесів, оскільки маючи 

один з показників, можна дати вичерпну характеристику іншому. Далі 

здійснюється відбір найбільш значущих показників на основі визначення 

регресійної залежності між ними. Результатом відбору показників наприкінці 
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даного етапу є їх масив, що за об'ємом відповідає 10-20% початкового кількості 

показників. Відібрані показники мають різну розмірність, що ускладнює їх 

порівняння і зведення в інтегральний показник. У зв'язку з цим проводиться 

нормалізація значень показників з урахуванням їх різноспрямованості. При 

цьому виділяють показники-стабілізатори, зростання значень яких свідчить про 

зростання рівня ресурсозбереження на підприємстві, і показники-

дестабилізатори, зменшення значень яких здійснює негативний вплив на рівень 

ресурсозбереження на підприємстві. Нормалізацію значень показників 

позитивного і негативного спрямування, на думку авторів, слід здійснювати за 

двома формулами (рис. 1). Наступним етапом оцінки рівня ресурсозбереження 

на підприємстві є визначення питомих ваг кожного із відібраних показників. 

Шляхом експертної оцінки були визначені наступні питомі ваги для показників, 

що беруть участь в оцінці: ресурсовіддача – 0,2; ресурсоінтенсивність – 0,15; 

фондомісткість – 0,2; енергоефективність – 0,25; плинність кадрів – 0,2. 

Заключним етапом оцінки ресурсозбереження на підприємстві є 

розрахунок інтегрального показника. При цьому результат за кожний рік 

порівнюється із середнім значенням за розрахунковий період. Якщо значення 

інтегрального показника більше, ніж середнє за період, то рівень 

ресурсозбереження буде визнаний задовільним, якщо менше – незадовільним. 

 

АНАЛІЗ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ  
В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., ст. гр. ЕП-31 Пономаренко М.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Проведений аналіз теоретичних засад формування показників 

ресурсозбереження зазначив, що на даний момент не існує єдиного 

уніфікованого показника оцінки ефективності ресурсозбереження на 

підприємстві. Так, на думку деяких дослідників, узагальнюючим показником 

оцінки ефективності використання ресурсів на підприємстві може стати 

прибуток. Дійсно, цей показник є узагальнюючим при характеристиці 

фінансових результатів діяльності підприємства, але, варто відзначити, що 

рівень прибутку, в першу чергу, залежить від того, наскільки продукція, яка 

випускається на підприємстві, задовольняє попит споживача. Крім того, 

прибуток підприємства залежить від собівартості продукції та обсягів 

виробництва, продуктивності праці, ступінь використання виробничих фондів 

тощо. Також зростання прибутку може відбуватися за рахунок монополії 

підприємства на певному ринку, а не за рахунок ефективного використання його 

ресурсів, тому в даному випадку прибуток не завжди може виступати 

узагальнюючим показником. 

Узагальнюючим показником, який можна назвати показник 

ресурсоміскість виробництва (Р), який відображає співвідношення результатів 

діяльності з витратами підприємства, витраченими для отримання 

максимального доходу [1, с. 162]. 

 

ЧДДДДФДДКДОДД

ДРПКФРДОРПС
Р




 ,                                      (1) 

 

де Р – ресурсомісткість підприємства; ПС – повна собівартість 

реалізованої продукції; ДОР – інші операційні витрати; ФР – фінансові витрати; 

ПК – втрати від участі в капіталі; ІН – інші витрати; Д – дохід від реалізації 
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товарів, робіт, послуг; ДОД – інші операційні доходи; ДК – дохід від участі в 

капіталі; ДФД – інші фінансові доходи; ДД – інші доходи; ЧД – надзвичайні 

доходи. 

Цей показник є відображенням співвідношення всіх витрат підприємства 

до його сукупних доходів від всіх видів діяльності на підприємстві. Перевагою 

запропонованого показника є те, що він враховує як собівартість реалізованої 

продукції, так і інші витрати, що не входять в її склад, але зменшують прибуток. 

Також цей показник враховує витрати, пов'язані з фінансовою та інвестиційною 

діяльністю підприємства, а оскільки підприємство може здійснювати декілька 

видів діяльності, то цей показник можна назвати узагальнюючим. Використання 

цього показника дозволяє його застосування в стратегічному та оперативному 

управлінні доходами та витратами підприємства шляхом визначення основних 

тенденцій змін рівня ресурсозбереження завдяки доступності його розрахунку. 

Крім того, аналізуючи цей показник в динаміці, можна визначити відхилення 

рівня ресурсозбереження на підприємстві в цілому.  

На жаль, необхідно відзначити, що в нашій країні питання управління 

процесом ресурсозбереження, обґрунтування ресурсозбереження державна 

політика не охоплює. В подальшому це може призвести до загострення 

дестабілізації господарської діяльності, що в свою чергу може мати негативний 

вплив на всю стратегію реформування економіки країни. Основною причиною 

такого становища є відсутність наукового підходу до формування завдання 

ресурсозбереження на державному рівні в довгостроковій політиці.  

Ресурсозберігаюча діяльність як категорія виходить далеко за рамки 

економії матеріальних ресурсів і пов'язує систему показників і категорій інших 

наук. На думку автора, ресурсозберігаюча політика, це не система заходів, а 

система управлінських рішень. Проаналізувавши сучасні концепції 

ресурсозбереження, можна сказати, що в господарській практиці моделей 

ресурсозбереження можна виділити наступні: моделі, які базуються на 

традиційній основі, зменшення матеріаломісткості, зменшення утворення 

відходів, посилення використання вторинних ресурсів; моделі, які базуються на 

новій основі, зменшення проживання, саморесурсозабезпечення на основі 

переходу до промислового відтворення сировини. 

Головна відмінність зазначених моделей складається з того, що береться 

в якості генеральної ідеї. Поряд з тим всі моделі ресурсозбереження мають одну 

основу - це організація споживання ресурсів. В даний час офіційної концепції 

ресурсозбереження немає, тому її створення є досить актуальним питанням, що 

потребує подальшого розвитку.  

Середній рівень ресурсомісткість розраховується як середнє арифметичне 

значення показника ресурсомісткості за формулою: 

 

m

P
Pt


 ,                                                 (2) 

 

де m – кількість досліджуваних підприємств. 

Результати розрахунків середнього рівня ресурсомісткості для 

будівельної галузі представлено на рис. 1. 

Отже, розрахунок середнього рівня ресурсомісткості будівельної галузі 

показав, що найнижчий рівень даного показника мав місце у 2007 році (0,65), 

найбільше значення у 2015 році (0,81). На протязі десяти років спостерігається 

майже рівномірне поступове збільшення середнього рівня ресурсоміскості 

будівельної галузі. 
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Рисунок 1 – Середній рівень ресурсомісткості будівельної галузі України 

 

Будівельна галузь, в силу своєї специфіка, завжди мала ресурсномісткий 

характер, тому вже десятки років назріває необхідність спрямування зусиль на 

скорочення використання ресурсів з економічним обґрунтуванням та без втрати 

якості будівельної продукції. 

Література: Барун М.В. Ресурсоємність виробництва як узагальнюючий 

показник ефективності використання ресурсів підприємства / М.В. Барун // 

Коммунальное хазяйство городов. Серия: Экономические науки. – 2009. – Вып. 

89. – С. 160-163. 

 

ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр А-43  Хмелёва К.А. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры  

 

Первым международным документом, обратившим внимание на 

проблемы окружающей среды была Декларация Конференции ООН по 

проблемам окружающей человека среды 1972 года. В декларации 

сформулированы 26 принципов, которые в будущем стали основой для 

разработки международных и национальных политик. Правительство Дании 

поставило приоритетной задачей к 2020 году снизить потребление 

электроэнергии на 12%. Достичь данного показателя планируется в основном за 

увеличения доли возобновляемых источников энергии на рынке 

электроэнергетики. Упор в возобновляемых источниках будет сделан на 

ветреные генераторы, долю которой планируют увеличить до 50% за счёт 

инвестирования в развитие данной отрасли. 

 В развитие альтернативных источников энергии, будущее видит и 

правительство Германии. В качестве стимулирующего рычага, была выбрана 

политика предоставления налоговых льгот для заводов, использующих 

солнечную энергию. На исследование технологий солнечной энергии, из 

федерального бюджета было выделено 30 миллионов евро.  

Италия, как страна, подписавшая Киотский протокол, заинтересована в 

снижении выбросов углекислого газа в атмосферу. Поэтому помимо инвестиций 

в разработку возобновляемых источников энергии, как и у предыдущих стран, 
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правительством Италии был введён налог на использование 

углеродосодержащее топливо, тем самым стимулируя предприятия и 

потребителей переходить на биотопливо.  

Аналогичные налоговые стимулы применяются правительством 

Норвегии. Правительство США определило стратегию, базирующуюся на отказе 

от электростанций и заводов, которые используют уголь в качестве топлива для 

получения энергии. Приоритетной целью в переходе к «зелёной» экономике 

правительство Австралии выбрало энергоэффективность. Правительством были 

введены налоговые льготы для энергоэффектиных строений, то есть здания 

имеющие энергосберегающее оборудование. Сам процесс перехода к «зелёной» 

экономике специфичен для каждой страны, что обусловлено особенностями как 

природного, так и человеческого капитала, а так же уровнем развития страны. В 

первую очередь необходимо создать благоприятные для данного перехода 

условия того, что переход на «зелёную» экономику обеспечит благосостояние 

общества, он так же может стать основным двигателем экономического роста в 

долгосрочном периоде. 

 

ВПЛИВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

КРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Канд. екон. наук, ст. викладач Хорошилова І.О. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

В наш час енергозбереження є одним із найважливіших напрямів зі 

стимуляції економічного зростання в умовах всесвітньої економічної кризи та 

складного стану економіки країни в зв’язку з тимчасовою окупацією 

промислових регіонів сходу та Криму. За цих складних умов країні, на шляху до 

євроінтеграції, вкрай необхідне  укріплення її міжнародних позицій зокрема в 

економіці, що може бути реалізовано шляхом розробки та впровадження систем 

енергозбереження на підприємствах, ефективного та раціонального 

використання ресурсів. У високорозвинених країнах вже давно 

ресурсозбереження стало основою стратегічного розвитку господарювання, 

активно розвинене публічно-приватне партнерство у цій сфері, соціо-екологічна 

відповідальність компаній тощо. Енергетична міцність, розвиток економіки та 

рівень життя людей в країні в цілому вимірюються кількістю видобування, 

виробництвом і споживанням паливно-енергетичних ресурсів. Нестабільність в 

країні вимагає від підприємств уміння здійснювати необхідні зміни, перебудови, 

адаптуватися для забезпечення конкурентоспроможності і успішного 

функціонування в довгостроковій перспективі. Однак ці зміни часто 

супроводжуються збільшенням масштабів впливу промислової діяльності на 

навколишнє середовище, що зумовлено утворенням шкідливих викидів та 

відходів, пов’язаних з генерацією енергії. Отже, головним завданням постає 

посилення позитивного впливу на процеси економічного та соціального 

розвитку з максимальним використанням систем енергозбереження при 

одночасній мінімізації негативного впливу на стан природного середовища. 

На відміну від розвинених країн, де політика енергоефективності є 

елементом економічно та екологічно раціонального використання ресурсів, для 

України це – питання виживання. Підвищення рівня енергоефективності в усіх 

галузях економіки визначено Президентом України та Урядом України як 

пріоритетні напрямки забезпечення енергетичної безпеки нашої країни. На 

сучасному етапі розвитку України фактор зниження енергоємності валового 

внутрішнього продукту є головним чинником для забезпечення енергетичної 
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незалежності держави та підвищення її енергетичної безпеки, а також сталого 

соціально-економічного розвитку України [1, с. 5]. 

Доведено, що для одержання кожного долара ВВП в Україні потрібно у 

три-чотири рази більше витратити енергоресурсів, ніж у розвинених країнах. В 

нашій країні існує обмеженість власних традиційних енергоносіїв,  до того ж 

значно низька ефективність базових промислових технологій  та структура 

виробництва, що застаріла. Розвиток економіки залежить від забезпеченості 

енергоносіями, що змушує імпортувати їх, а це незмінно веде до здороження 

виробництва та зниження конкурентоспроможності. 

Оскільки потенціал енергозбереження, це постійно присутня економічна 

категорія, він існує завжди як результат технічного прогресу та зміни його 

структури і не може бути реалізований миттєво у зв’язку з постійною наявністю 

тимчасового лага між появою інновацій та їх впровадженням. Потенціал 

енергозбереження можна класифікувати за різними ознаками [4]:  

- у територіальному розрізі;  

- у розрізі галузей економіки;  

- у розрізі досягнень НТП, державної енергетичної політики;  

- у розрізі не відновлюваних / відновлюваних джерел енергії;  

- у розрізі видів генеруємої і використовуваної енергії;  

- у розрізі геологічної вивченості та освоєння запасів енергетичних 

ресурсів;  

- у розрізі наявних втрат енергії.  

Оцінка значущості факторів, що впливають на енергоефективність 

промислових підприємств та виділення найбільш значущих, все це  є необхідним 

для створення загальної методики оцінки впливу на енергоефективність, та 

відповідно  розробки заходів з підвищення енергоефективності промислових 

підприємств. Основоположним етапом в цьому став аналіз, систематизація та 

доповнення пропонованих різними авторами класифікацій даних факторів, на 

підставі чого була розроблена система організаційно-економічних факторів, що 

впливають на енергоефективність промислового підприємства. 

Для досягнення  завдань Енергетичної стратегії України до 2030р, 

планується здійснення двох основних факторів технологічного 

енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних 

технологій, та структурного енергозбереження, то б то здійснення докорінних 

змін для створення мало енергоємної та мало ресурсної економіки шляхом 

впровадження новітніх технологій [2]. Різні зарубіжні та вітчизняні дослідження 

показують, що, як правило, потенціал енергозбереження сягає 50% і більше 

поточного енергоспоживання і не менше половини цього потенціалу може бути 

віднесено до категорії абсолютно ефективних заходів.  

Висновки: На даний момент існує гостра необхідність всебічного та 

ефективного впровадження та застосування технологій пов'язаних з 

енергоефективністю виробництва. Оскільки підвищення енергоефективності 

промислового підприємства визначає економічний розвиток підприємства та 

країни в цілому. За для цього потрібен  жорстокий контроль за споживанням 

енергоресурсів за допомогою сучасних систем обліку. Диференційований облік 

дозволяє скоротити витрати, і тим самим зменшити собівартість продукції.  

Варто відзначити, що реалізація державної політики управління 

енергозбереженням повинна базуватися на якісно нових підходах, що 

дозволяють створити економічну зацікавленість господарюючих суб’єктів у 

ефективному використанні наявного потенціалу енергозбереження, насамперед 

за рахунок інвестування енергозберігаючих проектів. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ – БОРОТЬБА З ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БІДНІСТЮ 

 

Заступник директора Циганов А. 

ПП «Київсоцсервіс» 

 

На сьогоднішній день проблема людства  полягає в тому, що потреба в 

енергоресурсах постійно зростає, а їх запаси катастрофічно зменшуються, тим 

самим спостерігається постійне зростанням тарифів на послуги, а також навколо 

погіршується екологія. Саме тому, все частіше людство стикається з проблемою 

енергоефективності та енергозбереження, яке є ефективним інструментом 

боротьби з енергетичною бідністю. 

Енергетична бідність – це складність чи нездатність забезпечити належне 

опалення житла та мати доступ до інших важливих енергетичних послуг за 

доступною ціною. При цьому енергетична бідність може бути спричинена 

комбінацією трьох факторів: низького рівня доходів, низькою 

енергоефективністю будівель та високими цінами на енергоносії [1]. 

Єдиний шлях на рішення проблеми з енергетичною бідністю – 

впровадження заходів з підвищення енергоефективності з обов’язковим 

паралельним супроводом заходів з енергозбереження. Поняття 

енергоефективності і енергозбереження повинні йти паралельно.  

Якщо для України поняття енергозбереження вже відоме та 

спостерігається позитивна динаміка термомодернізацій об’єктів різної сфери 

діяльності, то поняття енергоефективності чомусь знаходиться десь далеко від 

сьогоднішніх реалій. 

Приватне підприємство «Київський соціальний сервіс» частково 

намагається вирішувати проблему низького рівня енергоефективності завдяки 

своїм інноваційним технологіям на які отримано відповідні патенти на винахід 

№ 113027 [2], № 114050 [3], № 115918 [4] та іншими. 

Технологія TUKIR – тепловий вуглецево-керамічний інфрачервоний 

резонатор. Це інноваційний вид нагріву з розділу квантової фізики розроблений 

ПП «Київсоцсервіс» за допомогою вуглецевого дроту та композитних 

матеріалів. Технологія дозволяє при менших витратах електроенергії виділяти 

мінімум вдвічі більше тепла. Наприклад електричний конвектор потужністю 1 

кВт*год здатен обігріти до 10м2, а приладу розробленого за технологією TUKIR 

достатньо мати потужність 400 Вт*год.  

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5609
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр
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Використання вуглецевого дроту у якості нагрівального елемента вже 

знайшло своє часткове використання у космічній, військовій та автовиробничій  

галузі таких країн як США, Німеччина та Японія. Доречі, у Японії немає 

централізованого опалення, мешканці використовують для обігріву ніхромовий 

спіральний прилад «КОТАЦУ», але пропозиція розробки «КОТАЦУ» фірми 

«Київсоцсервіс»  з використанням вуглецевого дроту є для них дуже цікавою. 

Взагалі з 2000 року, японці почали відходити від ніхромової спіралі та 

використовувати вуглецеве волокно в інших сферах нагріву. Також  вуглецеву 

систему обігріву можна зустріти у підігріві сидінь флагманів автопрому 

Мерседес, БМВ, Мітсубісі, Тойота, КІА та ін. Вже всім відомо, що вуглець 

ефективний матеріал в плані спожитої енергії та відданого тепла ним в 

порівнянні з ніхромом. Але вдосконалити цю технологію по сьогоднішній день 

не можуть, бо ще й потрібно підібрати відповідні матеріали для повної взаємодії 

вуглецю з площею нагріву.  

ПП «Київсоцсервіс» знайшли таку можливість, завдяки чому можна 

розробляти від 30 до 50 найменувань різноманітної продукції з використанням 

технології в різних сферах господарства. Тому технологія «TUKIR» абсолютно 

нова, перспективна, безпечна та ефективна. У неї поки що немає конкурентів.  

На основі цієї технології та її похідної, можна випускати: апарат для 

приготування талої води, мультиварки, духові шафи, піч для підігріву 

металопрокату та хлібо-булочного виробництва, промислові та побутові 

конфорки для приготування їжі, опалювальні пристрої, котли, нагрівачі 

різноманітної рідини, бойлери, сушарки для агропромислового комплексу та 

фарбування, теплові завіси, теплові пушки, ліжка та сидіння з підігрівом та ін. 
У порівнянні зі стандартною, продукція яка розроблена за технологією 

TUKIR, більш ефективна. Економія починається від 30% і доходить до 60%.  

На сьогоднішній день фірма впроваджує розробки у бюджетній сфері 

України та отримуємо хороші відгуки з приводу економії електроенергії та 

інших природних ресурсів. 

Приклади: 

1) Мереф’янска громада: У 2017 році було переобладнано 28 

промислових конфорок потужністю 3 кВт*год на наші потужністю 1,9 кВт*год.  

Зменшення потужності на 30,8 кВт*год. Економія електроенергії на 

місяць складає мінімально від 700 кВт до 1500 кВт. 

2) Валківський ліцей ім. О. Масельського: Переобладнано 3 

промислові плити. Зменшення потужності на 17,7 кВт*год. Економія 

електроенергії на місяць складає мінімально від 1386 кВт до 1846 кВт. 

Технологія TUKIR пройшла випробування в наукових закладах та 

підприємствах: Політехничний університет м. Київ (Україна), Політехнічний 

університет м. Гданьск (Польща), Політехнічний університет м. Вроцлав 

(Польща), Технічний університет м. Кошице (Словаччина), завод «Hajdu» 

(Угорщина), завод «Tatramat» (Словаччина) та інших.  

В України є дуже серйозний потенціал, щоб стати світовим лідером в 

галузі енергоефективності, але про це потрібно думати сьогодні.  
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ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Канд. екон. наук Чайка Т.О.  

Полтавська державна аграрна академія 

 

Сьогодні безвідповідальне ставлення сільськогосподарських виробників 

(власників та орендарів сільськогосподарських угідь) призводять до розвитку 

ерозійних процесів, збільшенню площ деградованих ґрунтів (щороку на 90 тис. 

га), втратам ґрунту (600 млн т) та води (16 млрд м3). В результаті відбувається 

обсихання й опустелювання територій, омертвіння ґрунтів, майже кожен третій 

гектар (30,7 %) еродований, а другий – дефляційно небезпечний, кожний 

четвертий гектар – кислий. Середньорічні втрати ґумусу внаслідок 

незбалансованого внесення та винесення органічної речовини й ерозії 

становлять більше 1,0 т/га (1228 кг/га) землі в обробітку, втрати в перерахунку 

лише на азот еквівалентні майже 10,0 млрд м3 газу [1]. 

Таким чином, в Україні існує життєва необхідність підвищення стійкості 

систем землеробства на основі стабілізації землекористування та посилення їх 

адаптивності. Земельні ресурси та сприятливі кліматичні умови зумовлюють 

високий потенціал виробництва продукції необхідних сільськогосподарських 

культур в Україні. Постає необхідність впровадження дієвих еколого-

економічних механізмів стимулювання землевласників і землекористувачів 

щодо поліпшення якості ґрунтів.  

Так, нами було розглянуто механізми економічного стимулювання 

підвищення родючості ґрунтів, які ґрунтувалися на [2]: 

- визначенні проблемних питань з проектування сівозмін як дієвого заходу з 

відновлення родючості ґрунтів;  

- досліджені практики з питань підтримки якості ґрунтів і сівозмін у різних 

країнах-членах ЄС;  

- визначенні необхідності запровадження економічного стимулювання для 

покращання агроекологічного стану сільськогосподарських земель, яке ґрунтується на 

методиці грошової оцінки землі;  

- досліджені необхідності проведення лабораторних аналізів для визначення якості 

ґрунтів. 

Також, на нашу думку, найбільший вклад щодо відновлення та підвищення 

родючості ґрунтів має органічна система землеробства, яка позитивно впливає на 

[3]:  

- відтворення родючості ґрунтів та збереження природного навколишнього 

середовища; 

- розвиток сільських територій і підвищення рівня життя сільського 

населення; 

- підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського 

виробництва; 

- забезпечення споживчого ринку безпечною й якісною 

сільськогосподарською продукцією; 

- зміцнення експортного потенціалу держави та поліпшення іміджу 

України; 

- забезпечення продовольчої безпеки України. 

Після переходу до органічного землеробства спостерігається [4]: 

- підвищення активності мікроорганізмів, яке корелює з періодом 

екологічної обробки ґрунту; 
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- більш висока різноманітність споживачів, у тому числі підвищений обсяг 

біомаси мікроорганізмів порівняно з традиційною системою; 

- більш висока активність мікроорганізмів; 

- більш ефективне використання доступних ґрунтовим організмам ресурсів. 

Однак, сільськогосподарські виробники не поспішають змінювати 

традиційні технології на органічні через ряд причин, головними з яких є: 

необхідність впровадження технології вирощування сільськогосподарських 

культур відповідно до стандартів органічного виробництва, перехідний період 3 

роки, пануюча думка щодо його збитковості та не можливості реалізації 

органічної продукції. Однак, вітчизняними науковцями (В.М. Писаренко, П.В. 

Писаренко) розкрито досвід найбільшого виробника органічної продукції з 

понад ніж тридцятирічним досвідом ПП «Агроекологія» Полтавської області [5]. 

Окремо у дослідженнях вітчизняних науковців відображено питання 

ефективності органічного виробництва (Ю.П. Манько, М.К. Шикули, 

І.А. Шувара, Б.І. Шувара) [6-7]. Наші чисельні дослідження також 

підтверджували його екологічну, економічну, технологічну, енергетичну та 

соціальну ефективність [4, 8-10]. 

Таким чином, без відповідного рівня освіти не можливо забезпечити розвиток 

органічного землеробства, яке потребує не лише якісної професійної аграрної освіти, 

а й повинне враховувати екологічні закони, закономірності, наукові принципи, 

технічні та технологічні нововведення, що комплексно діють у біологічній, 

технологічній, економічній і соціальній сферах. При цьому, збалансований, 

екологічно безпечний (гармонійний) розвиток повинен бути базисною, вихідною 

ідеєю, методологічною основою екологічної освіти згідно з міжнародними вимогами. 

Реформування екологічної освіти в аграрних ВНЗ повинне здійснюватися 

з урахуванням екологічних законів, закономірностей, наукових принципів, 

технічних та технологічних нововведень, що комплексно діють в біологічній, 

технологічній, економічній і соціальній сферах. При цьому, збалансований, 

екологічно безпечний (гармонійний) розвиток повинен бути базисною, вихідною 

ідеєю, методологічною основою екологічної освіти згідно з міжнародними 

вимогами [11].  

На нашу думку, підготовка висококваліфікованих кадрів в аграрному секторі 

економіки необхідна для раціонального використання природних ресурсів, 

збільшення ефективності праці, забезпечення стійкого розвитку всієї економіки тощо. 

Це пов’язано з тим, що аграрний сектор залишається базовим в економіці країни, 

тобто утворюючим, в якому відбувається створення додаткової вартості, та 

виробничий потенціал якого дозволяє виробляти у десять разів більше, ніж було 

витрачено, що особливо актуально в умовах світової продовольчої кризи. 

Отже, головною передумовою екологізації сільськогосподарського 

виробництва на засадах стійкого розвитку можливе лише через тісний зв'язок 

освіти, науки та виробництва, що доповнюють один одного і утворюють стійку 

структуру щодо подальшого довгострокового розвитку сільськогосподарського 

виробництва. 
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відтворення родючості ґрунтів : організаційно-економічні, екологічні й 

нормативно-правові аспекти : кол. моногр. / за ред. акад. НААН С.А. Балюка, 
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Чайка Т. О. Теоретико-методологічні засади екологізації вищої аграрної освіти в 

Україні / Т. О. Чайка // Науковий вісник Національного лісотехнічного 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ  

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аспірант Черчик А.О. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Через глобальні трансформації та нестабільність українського 

суспільства, активізацію загроз життю, здоров’ю, матеріальному та соціальному 

благополуччю безпека посіла особливе місце у структурі суспільних цінностей. 

Наявність цих загроз призводить до витрат ресурсів, що негативно впливає на 

показники економічної безпеки країни, її громадян, формує нові виклики, які 

пов’язані з необхідністю змін як в життєдіяльності громадян, так і 

життєздатності національної економіки.  

Ситуація ускладнюється кризовими явищами екологічного характеру 

через значне фізичне та моральне зношення основних засобів підприємств, 

застарілість технологій, високий рівень матеріало-, ресурсо-, енерго-, 

відходомісткості виробництва. Пресинг економічної діяльності на навколишнє 

природне середовище призводить до вичерпання ресурсів, зниження 

асиміляційного потенціалу, незворотних змін у ньому. Тому існує проблема 

формування такої системи управління підприємствами, яка враховувала б 

екологічну складову.  

Проте слід підкреслити, що сучасний стан природних ресурсів і 

навколишнього середовища змушує змінювати точку зору щодо економічного 

розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних 

пріоритетів, наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки.  

З одного боку, сучасне суспільство не може задовольнити свої 

матеріальні та духовні потреби без збільшення масштабів суспільного 

http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/419/1/Перспективи%20розвитку%20органічного.pdf
http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/419/1/Перспективи%20розвитку%20органічного.pdf
http://journal.agrosector.com.ua/archive/22/383
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виробництва, яке супроводжується зростанням техногенного впливу на довкілля, 

з другого – воно вимушене оберігати його, оскільки від стану останньої 

залежить ефективність виробництва, комфортність умов життя людей, їх 

здоров’я, працездатність.  

Тому актуалізується потреба не просто імплементації екологічної 

складової в систему економічної безпеки, а її повноцінного урахування в 

процесах управління підприємствами. Необхідність вивчення еколого-

економічної безпеки підприємств обумовлено: зростанням еколого-економічних 

суперечностей їх розвитку; погіршенням еколого-економічної ситуації через 

недосконале екологічне законодавство, недієвий екологічний контроль 

діяльності підприємств та недотримання екологічних вимог при проектуванні 

підприємств, технологій, технічного устаткування; необхідністю дотримання 

міжнародних вимог у сфері екологічної безпеки, екологізації діяльності як умови 

євроінтеграції.  

Еколого-економічна безпека підприємства повинна, на нашу думку, 

характеризуватися такими ознаками: захищеність життєво важливих інтересів 

підприємства від можливих загроз; надійністю; забезпеченням матеріальними 

ресурсами, збереженням та розвитком як економічного потенціалу 

підприємства, так і природного потенціалу екосистеми підприємства; 

забезпеченням такого стану, при якому ймовірність небажаних змін менша 

критичної межі; здатністю економічної системи до стійкого збереження 

основних показників і параметрів  функціонування без негативного впливу на 

навколишнє природне середовище; здатністю забезпечувати розвиток, досягати 

поставлених цілей з урахуванням природоресурсних обмежень; здатністю 

адекватно реагувати та стійкість до деструктивних змін зовнішнього, в тому 

числі природного середовища; здатністю зберігати внутрішню структурну 

цілісність; стійкістю у досягненні, реалізації стратегічних цілей розвитку; 

ефективного використання усіх видів ресурсів, переходу на безвідходні 

технології та екологічно-чисте виробництво; відсутністю значимих загроз для 

навколишнього природного середовища, життєдіяльності людей, інших 

суб’єктів господарювання; здатністю швидко усунути різноманітні загрози або 

пристосуватися до існуючих умов, що можуть негативно позначитися на 

показниках діяльності; здатністю запобігати забрудненню довкілля за умови 

включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності 

підприємств; мінімізацією негативного впливу діяльності підприємства на 

довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних 

норм у процесі виробництва.  

На основі наведених вище ознак можемо дати власне визначення еколого-

економічної безпеки підприємства як стану його захищеності від негативних 

впливів, завдяки внутрішній стійкості, збереження самоідентичності та 

цілісності, гнучкості та адаптивності, що забезпечує здатність до стабільного 

розвитку, реалізації поставлених цілей, досягнення бажаних результатів без 

нанесення шкоди оточенню, збереження природно-ресурсного та асиміляційного 

потенціалу довкілля. 

З огляду на це доцільно виділяти такі групи чинників еколого-

економічної безпеки за основними видами стійкості: 

1) екологічна стійкість підприємства: невиснажливість лісокористування, 

темпи природного та штучного лісовідновлення, обсяги (темпи) ведення 

лісозаготівель, структура лісів за породним складом та стиглістю, раціональність 

використання лісових ресурсів, лісоохоронної діяльності (застосування на 

лісосічних роботах екологобезпечних технологічних процесів і технічних 

засобів; збереження ділянок лісу, що мають особливе природоохоронне і 
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культурно-історичне значення; санітарних заходів у процесі заготівлі лісу і 

лісовідновленні, попередження лісових пожеж); 

2) економічна стійкість підприємства: фінансова стійкість (поточна, 

абсолютна ліквідність, автономія (концентрація власного капіталу), фінансової 

стабільність, забезпеченість власними коштами, їх маневреність);  прибутковість 

(загального капіталу, власного капіталу, активів, реалізованої продукції); 

ефективність виробництва, рівень використання виробничого потенціалу 

(продуктивність праці, фондоозброєність, фондовіддача, рівень фізичного та 

морального старіння основних засобів, матеріало- та енергомісткість 

виробництва, матеріаловіддача). 

Запропонований підхід групування чинників має практичне значення, 

оскільки в подальших дослідженнях буде використано для розробки показників 

оцінки еколого-економічної безпеки підприємства та діагностики потенціалу 

еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства.   

 

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

К. екон. наук, доц. Чобіток В.І. 

Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Перехід соціально-економічних відносин та діяльності в сфері охорони 

навколишнього природного середовища в умовах сталого розвитку передбачає 

завзяте залучення можливостей людства для досягнення урівноваженого 

розвитку. На даному етапі існування у соціально-економічному зростанні вагоме 

значення займає підприємництво, однак постає проблема залучення підприємців 

до вирішення екологічних проблем, створення екологічного виробництва та 

продукції. Проблема постає у некомпетентності сучасних підприємців, 

відсутність регулювання державою екологічних правил і стандартів та слабка 

екологічна політика в країні. 

Забезпечення життєдіяльності і здоров’я людей у ХХІ ст., стало дуже 

важливим напрямком, що пов’язано з ефективним використанням природних 

ресурсів та забезпеченням охорони навколишнього середовища. На даний 

момент, науковці працюють за трьома основними напрямками прикладної 

екології, це: захист навколишнього середовища від забруднень антропогенного 

походження; забезпечення екологічної безпеки стабільного функціонування 

природних екосистем; раціональне природокористування. Чисельність людей на 

нашій планеті зростає з кожним роком і це призводить до того, що ми починаємо 

споживати величезний обсяг природних ресурсів, результатом цього є 

збільшення різноманітних відходів, які забруднюють  наше повітря, води та 

ґрунт. Така активна діяльність людини в подальшому загрожує усій нашій 

цивілізації та призводить до кризової екологічної ситуації.  

Антропогенні фактори впливають на біосферу землі у вигляді негативних 

явищ, наприклад, кислотних дощів, руйнування озонового шару 

атмосфери, глобального потепління, забруднення природного середовища 

різними токсичними речовинами, що призведуть до деградації екосистеми та 

глобальної екологічної кризи в біосфері Землі. Це відбувається останні сто років, 

коли науково-технічний прогрес «набирав великих обертів». Всі ці негативні 

фактори впливу формуються, в більшій мірі, в процесі виробництва, а саме, в 

результаті діяльності промислових підприємств. 

Тому, в таких умовах і виникає поняття «екологічне підприємництво» під 

яким розуміється підприємницька діяльність, яка направлена на випуск і 
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реалізацію екологічної продукції. Воно починає досить активно розвиватися у   

60 - х роках минулого століття, людство починає активно захищати навколишнє 

середовище від різноманітних антропогенних забруднень, починаються 

проводитися наукові екологічні дослідження, виникають біозабруднюючі 

технології та починають виникати підходи до вирішення питань екологічної 

безпеки підприємництва [1]. 

Визначення поняття «екологічне підприємництво» різними авторами 

наведено у табл.1. 

 

Таблиця 1 

Визначення поняття «екологічне підприємництво» 

Автор Визначення поняття 

Мельник Л.  

вид підприємницької діяльності, який пов'язаний з випуском і 

реалізацією екологічної продукції (виробів, послуг, робіт). У 

свою чергу, підприємництво - це ініціативна, самостійна 

діяльність економічних суб'єктів, спрямована на отримання 

прибутку; вона передбачає економічну, в тому числі майнову 

відповідальність за результати діяльності 

Купалова Г. 

це виробництво товарів та надання послуг по вимірюванню, 

попередженню, обмеженню або усуненню екологічної шкоди, 

ліквідації відходів та зниженню рівня шуму, а також екологічно 

чисті технології, застосування яких мінімізує використання 

сировини та забруднення довкілля. 

Боровик О. 

є формою підприємницької діяльності, що спрямоване на 

задоволення еколого-економічних потреб за рахунок продуктів, 

у загальній корисності яких визначальне значення має 

екологічна корисність, а компоненти екологічної системи 

розглядаються як фактори, що визначають еколого-економічні 

потреби. 

Бусленко Б.  

вид підприємницької діяльності щодо виробництва продукції, 

виконання робіт і надання послуг природоохоронного 

призначення, яка здійснюється з метою охорони довкілля. 

Романовський О.  

самостійне  або здебільшого регульоване державою і 

наддержавними органами еколого-господарське новаторство на 

основі використання різноманітних можливостей для виконання 

екологічно чистих робіт , створення екологічних товарів і 

послуг, формування з них ринку в результаті використання 

традиційних джерел енергії, ресурсів, що супроводжуються 

всебічною системою захисту довкілля  

 

Отже, за результатами аналізу сутності поняття «екологічне 

підприємництво», визначено, що – це форма підприємницької діяльності, яка 

направлена на задоволення еколого-економічних потреб, з урахуванням рівня 

попередження, вимірювання, обмеження або усунення екологічної шкоди, 

ліквідації відходів, шо здійснюються з метою охорони довкілля. 

У сучасних умовах, коли екологічний стан у всьому світі погіршується, а 

екологічні вимоги стають більш жорсткішими, підприємництво, яке прагне 

досягти успіху на ринку, повинно розробити екологічну стратегію. Побудова 

такої стратегії, на сам перед, забезпечить можливість підвищити 

конкурентоспроможність своєї продукції, за допомогою екологічного фактору.  
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Екологічні стратегії розробляються з урахуванням формування 

підвищення конкурентоспроможності, виробництва екологічного продукту та 

ефективною діяльністю екологічного виробництва. 

Екологічна стратегія також виступає одним з головних елементів 

функціонування екологічного підприємництва, що передбачає різноманітні 

заходи зі збереження навколишнього середовища від негативних факторів для 

екології.  

Сучасна ситуація з навколишнім середовищем зумовила активізацію 

інтересу до розробки стратегій екологічних підприємств, бо без прогнозування 

та передбачення майбутніх умов розвитку неможливо розробити тактичні 

заходи, щоб вижити на ринку. Вибір екологічної стратегії принесе підприємству 

стабільність та високі економічні результати. Складовими стратегії можуть бути 

економічні, технологічні, організаційні, інноваційні та 

інформаційні показники. Розробки і впровадження екологічних стратегій 

наведено на рис. 1. 

 

Схема розробки і впровадження екологічних стратегій 

Визначення основних екологічних проблем підприємства і шляхи їх вирішення

Впровадження системи екологічного контролю для планування і контролю 

екологічної і господарської діяльності на підприємстві 

Формування екологічної політики, її адаптації, внесення змін, удосконалення

Впровадження екологічних факторів у всі аспекти діяльності підприємства

Заохочення змін в організаційній та функціональній структурі підприємства

Формулювання оптимальних екологічних стратегій, її аналіз, внесення змін і 

пошук резервів її удосконалення

 

Рис 1.  Розробка і впровадження екологічних стратегій 

 

У сучасних умовах розробка оптимальної природозахисної стратегії 

повинна застосовувати широко відомі моделі конкурентних стратегій 

по Портеру  – шляхи досягнення конкурентних переваг: стратегія лідерства за 

витратами (стратегія найкращої вартості), стратегія лідерства в галузі (стратегія 

концентрації на ринкової ніше), диференціація (індивідуалізація).  

Тільки послідовне виконання всіх заходів, пов’язаних з розробкою та 

впровадженням екологічних стратегії надасть можливість сформувати 

ефективне управлінське рішення щодо впровадження екологічного 

підприємництва, що підвищить конкурентоспроможність регіонів та знизить 

рівень техногенної ситуації в країні. 

Розробка і впровадження екологічної стратегії в екологічному 

підприємництві дуже необхідна, так як вона визначає спрямованість діяльності, 
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формує фактори підвищення якості продукції та конкурентоспроможності 

виробництва, направлена на зниження витрат та ін. 

Отже, розробка та впровадження стратегії екологічного підприємництва 

надасть можливість вирішити питання пов’язані із розвитком екологічного 

підприємництва, що позитивно вплине на рівень техногенної ситуації в країні.  

Література. 1. Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невід’ємна 

складова сталого розвитку України / Купалова Г.І. // Зб. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 

— К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – №26. – С. 35-39. 2. Теорія і практика 

зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України [Текст] : монографія 

/О.О.Романовський; М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. - К. : Деміур, 2002. - 400 с. 3. Шоган Г.І. Економічний 

інструментарій формування екологічного підприємництва: Автореф. дис. канд. 

екон. наук / Г.І. Шоган, Сум. держ. ун-т. — Суми, 1999. — 21с 

 

ЕТАПИ МЕХАНІЗМУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

аспірант кафедри 

фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 

Шахвердян Д.С. 

Харківський національний університет міського господарства 

ім. О. М. Бекетова 

 

В процесі здійснення господарської діяльності ресурси посідають одне з 

центральних місць, тому питання ресурсозбереження насьогодні вкрай 

актуальне. 

В більшості проведених наукових досліджень ресурсозбереження 

розглядається як явище, шо більшою мірою ізольоване від інших складових 

економічного процесу і не обумовлене типом економічної системи. Тип 

ресурсозберігаючого механізму та його властивості повинні визначатися і 

«вписуватися» в існуючі економічні системи. Поки ще, невирішеною проблемою 

є те, що людство  продовжує будувати свої відносини з природою переважно на 

основі екстенсивного споживання наявних у неї багатств, без урахування її 

потенційних можливостей. 

Проблема раціонального використання води і усунення її втрат 

представляє на сьогодні одну з найважливіших завдань підприємств 

водопостачання та водовідведення. В Україні, з розрахунку на одного мешканця, 

одні з найнижчих запасів води у Європі. Тому втрати у водопровідних мережах є 

надзвичайно гострою проблемою держави. 

Втрати води в системах водопостачання значні, водопровідні та 

каналізаційні мережі зношені, запорна арматура часто не діє, спостерігаються 

понаднормативні напори, встановлені лічильники води, що застосовуються для 

вимірювання обсяну спожитої води, застарілих конструкцій та не забезпечують 

об'єктивних даних щодо витрачання води. Однак, старіння систем 

водопостачання, недосконалість діючих нормативних актів, неврегульованість 

взаємовідносин між водопостачальними підприємствами та житловими 

організаціями призводе до значного зростання фактичного рівня втрат води. 

На сьогодні втрати води на підприємствах додопостачання досягають 50-

70%, при нормативно максимальній дозволеній кількості - 42%, що призводить 

до марного витрачання значних коштів, перешкоджає подальшому поліпшенню 

забезпечення населення водою, до погіршення економічних показників 
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водопостачальних підприємств, збільшення собівартості продукції і зростання 

накладних витрат. Втрати води мають місце на всьому шляху: від джерела 

водопостачання до споживача і безпосередньо у останнього.  Однак розмір 

втрати води повинен мати розумні межі та задовольняти і постачальників і 

споживачів. 

Ефективним інструментом ресурсозбереження на підприємствах 

водовідведення та водопостачання може стати механізм ресурсозбереження, 

основними етапи якого є: 

1. Формування основ управління ресурсозбереженням - формування 

стратегії, цілей, функцій, принципів і методів механізму ресурсозбереження; 

2. Якісний і кількісний аналіз причин нераціонального використання 

природних ресурсів - виявлення причин підвищеного споживання ресурсів, 

проведення аналізу ресурсних потоків; 

3. Виявлення потенційних можливостей оптимізації споживання ресурсів 

- визначення варіантів підвищення ефективності ресурсоспоживання; 

4. Розробка бюджету коштів, що виділяються на впровадження 

комплексної програми ресурсозбереження - аналіз витрат на впровадження 

механізма ресурсозбереження; 

5. Оцінка можливостей і обмежень - визначення можливості реалізації 

заходів, які дозволять знизити ресурсоспоживання; визначення обмежень при 

актуальних умовах; 

6. Розробка заходів та необхідних управлінських рішень - опрацювання 

заходів та рішень зі скорочення ресурсоспоживання з урахуванням можливостей, 

обмежень і прозробленого раніш бюджету; 

7. Оцінка та аналіз рівня ресурсозбережения, контроль 

ресурсоспоживання - оцінка екологічної та економічної ефективності заходів; 

проведення коригування і доопрацювання заходів; планування управління і 

контролю споживання ресурсів  - ресурсний контролінг; 

8. Здійснення оцінки результативності запровадженого механизму - оцінка 

відповідності запровадженого механізму визначеним критеріїям та його 

результативності; 

9. Оцінка через визначений період і повторне впровадження заходів з 

ресурсозбереження - проведення повторної оцінки через певний період часу. 

Таким чином, проблема ресурсозбереження на підприємствах 

водопостачання та водовідведення стоїть досить гостро, що обумовлено 

відсутністю єдиного і чіткого механізму, що дозволяє комплексно розробити і 

реалізувати рішення з ресурсозбереження. Важливою перевагою 

тзапропонованого механізму ресурсозбереження є адаптивність, тобто 

можливість пристосовуватися незалежно від зовнішніх і внутрішніх факторів і 

умов. 
 

 

КРЕДИТУВАННЯ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ  

 

Канд. екон. наук, доц. Шептуха О.М., канд. екон. наук, доц. Лаптєва А.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Неефективне споживання ресурсів викликає підвищені витрати бюджету 

на придбання газу, необхідність виплачувати субсидії сім'ям та дотації 

підприємствам житлово-комунального господарства.  
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Енергоспоживання в Україні на 1 кв. м більш ніж утричі вище, ніж у 

Німеччині: в середньому житель Німеччини використовує 90 кВт/год на 1 м2 на 

рік, а житель України — до 300 кВт/год. Недивно, адже більшість українських 

домогосподарств регулює температуру в квартирі лише провітрюванням, а 80% з 

них оплачує опалення не з реального споживання, а за площею житла.  

В Україні впроваджуються різні кредитні програми, мета яких – 

допомогти зробити житло більш економічним, підвищивши його 

енергоефективність. Починаючи з 2014 року, в Україні впроваджуються різні 

інструменти підвищення енергоефективності житла. Зокрема, діє урядова 

програма "Теплий кредит", у рамках якої можна отримати компенсацію на 

відповідну модернізацію будинку або квартири. За три роки програмою 

скористалися 400 тис. сімей, і вона дозволила залучити в українську економіку 

понад 6 млрд. грн.  

Такі програми розробляються і на місцевих рівнях на умовах 

співфінансування. Крім того, значний сегмент у цій сфері зайнятий програмою 

IQ energy, яка фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку.  

Програма енергоефективності в житловому секторі IQ energy, яка працює 

у 24 країнах світу, стартувала в Україні у квітні 2016 року, і за цей час понад 12 

тис. українських сімей (на 31.12.2017 видано 12283 кредити) вже отримали 

близько 364 млн. грн. (понад 14 млн. дол.) в якості кредитів на модернізацію та 

утеплення житла. Розмір підтверджених компенсацій на 31 грудня 2017 року 

склав 1,7 млн. євро. Її дія розрахована на термін до 10 вересня 2020 року. 

Максимальна сума гранту становить 3000 євро. 

Банками - партнерами програми є "ОТР Банк", "УкрСиббанк", 

"Райффайзен Банк Аваль", а в листопаді 2017-го до них приєднався "Креді 

Агріколь Банк". 

У рамках програми клієнти вищевказаних банків можуть оформити 

кредит у розмірі до 300 тис. грн. строком до 3 років на інвестування в 

енергоефективні проекти та отримати компенсацію (грант) до 3 тис. євро на 

валютний рахунок в обраному банку. 

Великою популярністю користуються кредити для заміни газових котлів 

на твердопаливні. За період дії програми понад 21 тис. приватних 

домогосподарств залучили 364,5 млн. грн. для придбання такого обладнання. У 

структурі попиту фізичних осіб на енергоефективні заходи придбання 

"негазових" котлів посідає третє місце, після заміни вікон й утеплення будинків 

(12-13% усіх енергоефективних заходів для фізичних осіб). 

За даними Держенергоефективності, за 7 місяців 2017 року 91,2 тис. 

родин скористалися "теплими кредитами" - загалом банки-кредитори цієї 

програми видали 61523 позик на суму майже 1,2 млрд. грн., зокрема: 

- 2085 кредитів на суму 41,6 млн. грн. на придбання "негазових" котлів; 

- понад 59 тис. кредитів на суму 1,08 млрд. грн. на утеплення 

приватного житла; 

- 387 кредитів на суму 80,2 млн. грн. для об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) 

(близько 30 тис. родин). 

У середньому розмір кредиту складає 20 тис. грн.  (для ОСББ – 110 тис. 

грн.). 

Всього за три роки видано "теплих кредитів" на суму 3,9 млрд. грн. 

Урядом було відшкодовано домогосподарствам 1,5 млрд. грн. 

Як бачимо, програми з часткової компенсації витрат на придбання та 

встановлення енергоефективного обладнання, утеплення будинків, заміни вікон і 

дверей працюють в Україні вже не перший рік. Попит на них є, про що свідчать 
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цифри. У 2017 році в Україні установи теплокомуненерго (ТКЕ) і населення 

спожили газу на 6,02 млрд. м3, або на 25% менше, ніж у 2014 році [1].  

У 2017 році ОСББ демонстрували надзвичайно високий інтерес до 

«теплих» кредитів. У червні 2017 року 93 ОСББ з різних регіонів країни 

залучили на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках 18,5 

млн. грн. (утеплення будинків, заміну вікон на енергоефективні, встановлення 

індивідуальних теплових пунктів (ІТП), модернізацію освітлення). Це майже в 5 

разів більше за суму коштів, залучену ОСББ за аналогічний період 2016 року. 

Вражає не лише сума залучених на утеплення коштів, а й кількість нових 

ОСББ, які долучаються до програми. Якщо у 2016 році учасниками програми 

ставали 10-15 ОСББ у тиждень, то у 2017 році - вже 20-25 ОСББ.  

Статистика свідчить, що ОСББ усвідомлюють цілу низку переваг участі у 

програмі «теплих» кредитів: 

1) за умовами програми ОСББ отримують з держбюджету чимале 

відшкодування своїх витрат на утеплення, а саме – від 40% до 70%; 

2) ОСББ можуть скористатися місцевими програмами здешевлення 

«теплих» кредитів і одержати подвійну, а інколи й потрійну компенсацію 

коштів. Так вчинило, наприклад, харківське ОСББ «Злагода». Встановивши 

індивідуальний тепловий пункт на суму 231 тис. грн., ОСББ отримало 92 тис. 

грн. з держбюджету, 46 тис. грн. з обласного бюджету і ще 46 тис. грн. з 

міського бюджету Харкова. Фактично ОСББ придбало обладнання за 20% від 

його ринкової вартості. 

Тож, завдяки програмі «теплих» кредитів, ОСББ заощаджують половину і 

більше своїх коштів при впровадженні енергоефективних заходів. Важливий і 

той факт, що після впровадження енергоефективних заходів вартість квартир 

стрімко зростає. 

Загалом, за два роки дії програми її учасниками стали 930 ОСББ, які 

залучили в державних банках 128,6 млн. грн. на реалізацію енергоефективних 

заходів у багатоповерхівках [2]. 

Найбільшу суму коштів на утеплення – 31 млн. грн., залучили ОСББ 

Волинської області. Також до трійки лідерів увійшли Київська та Запорізька 

області. Але це надзвичайно мало, порівняно з реальними обсягами 

фінансування, потрібними для економії витрат на опалення [3]. 

У Харківській області на реалізацію Програми стимулювання об’єднань 

співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів 

Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-

2020 роки з обласного бюджету у 2017 році виділено 600 тис. грн. У міській 

програмі «Теплі кредити» вже беруть участь 26 будинків ОСББ. Станом на 

05.03.2018 банки не відновили видачу теплих кредитів із державною 

компенсацією [4]. 

 Держава компенсує 35% тіла кредиту на енергомодернізацію житла. 

Таким чином, при середньому розмірі кредиту близько 13 тис. грн., сума 

відшкодування за рахунок держави перевищить 4,5 тис. грн. Ухвалили рішення 

відшкодовувати ще й більшу частину банківських відсотків за рахунок 

обласного бюджету. Середня відсоткова ставка за "теплими кредитами" складає 

25% річних, 15% з яких (тобто приблизно 1,8 тис. грн.) сплачує область, і лише 

10% - людина, яка взяла кредит. 

Виділених коштів вистачить, аби надати компенсацію 3,5 тис. жителів 

Харківщини. Саме стільки скористалися програмою "теплих кредитів" у 2016 

році [5]. 

Якщо врахувати, що за даними Державної служби статистики, загальна 

кількість домогосподарств в Україні - 15 млн., і майже кожне потребує 

http://varta.kharkov.ua/news/city/1136871


295 

 

енергомодернізації, то кількість потенційних учасників програми у сотні разів 

більша – а суми, які виділяє влада, незрівнянно малі порівняно з реальними 

потребами. 
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Розвиток технічного прогресу поставив перед людством завдання 

створення ефективної системи управління відходами, що відповідає 

сучасним потребам. 

Реалізація принципів ієрархії управління відходами забезпечила за 

останнє десятиліття революційні зміни у вирішенні проблеми твердими 

побутовими відходами (ТПВ) в провідних країнах Європейського 

союзу: в якості вторинних матеріальних ресурсів там використовують 40-

65% відходів, спалюють з утилізацією енергії 25-35%, захоронюють в 

середньому 10-20%.  

В теперішній час захоронення відходів є основним варіантом видалення 

відходів, що наразі застосовується в Україні. З наявних місць видалення 

відходів переважна більшість експлуатується, незначна кількість припинила 

діяльність і лише на окремих проведено рекультивацію шаром землі або 

інертними матеріалами. Все ще спостерігається несанкціоноване вивезення 

відходів до вже закритих місць видалення відходів. Менше однієї третини 

https://ua.112.ua/statji/kredyty-na-enerhoefektyvnist-v-ukraini-umovy-perevahy-ta-pidvodni-kameni-432489.html
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https://ukranews.com/ua/news/512650-kredytna-speka-sered-lita-ukrainci-stoyat-v-cherzi-za-teplymy-kredytamy
https://ukranews.com/ua/news/512650-kredytna-speka-sered-lita-ukrainci-stoyat-v-cherzi-za-teplymy-kredytamy
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF


296 

 

місць видалення відходів паспортизована, а експлуатація решти є такою, що не 

відповідає вимогам законодавчої бази. 

Впродовж останніх років у м. Харкові реалізується низка заходів щодо 

удосконалення процесів поводження з відходами. Цілеспрямовано ведеться 

робота з наведення порядку та ефективного використання звалища в м. Дергачі, 

побудовано комплекс по управлінню побутовими відходами у м. Богодухів та 

ведеться будівництво полігону у м. Люботин. 

Але у зв’язку з недостатністю коштів, порушенням вимог проектів при 

експлуатації звалищ та відсутністю перспектив їх розвитку, ситуація в 

санітарному очищенні м. Харкова все більше ускладнюється. 

Фактично сьогодні діє лише одне сміттєзвалище в м. Дергачі, 

потужність якого вичерпано, сміттєспалювальний завод у Безлюдівці не 

працює, будівництво нового полігону не закінчено.  

У Харкові, значному промисловому місті України, спостерігається 

поступове збільшення обсягів утворення та накопичення відходів виробництва і 

споживання, які є одним з найвагоміших факторів забруднення навколишнього 

середовища і негативного впливу на всі його компоненти, а також на здоров'я 

населення.  

Щорічно у м. Харкові утворюється понад 2,4 млн. м3 (або понад 6600 м3 

на добу), з яких 1,9 млн. м3 утворюється у житловій забудові міста, решта ТПВ 

– на підприємствах невиробничої  сфери та промислових підприємствах (в т.ч. 

3130 м3 на рік промислових відходів III-IV класів, що близькі за складом до 

побутових і підлягають вивезенню на полігони ТПВ). 

Сьогодні система поводження з ТПВ, що функціонує в м. Харкові,  

включає збирання, транспортування та захоронення ТПВ житлової забудови та 

підприємств невиробничої сфери. 

Захоронення основної  маси ТПВ, що утворюються в місті, здійснюється 

на Дергачівському звалищі ТПВ, яке функціонує з 1975 року і 

використовується для знешкодження побутових відходів, видалених із 

території міст Харків та Дергачі.  ТПВ, що утворюються в Індустріальному, 

Немишлянському та частково Слобідському районах, вивозяться на полігон в 

урочищі Писаренків яр АТЗТ «Підприємство Харківського району 

«Перероблюючий завод».  

У Харківському регіоні промислова переробка компонентів ТПВ 

(відсортованих із загального збору або роздільно зібраних) знаходиться в 

початковій стадії. Рядом інститутів і організацій з 1998 року ведуться дослідні 

та проектні роботи з організації переробки в місті вторинних полімерних 

матеріалів з ТПВ [1]. В квітні 2001 року здано в експлуатацію дослідно-

експериментальне підприємство (ДЕП), проектною потужністю  1000 т/рік; 

розроблена і освоєна технологія переробки полімерних відходів. Інститутом 

“Южтрансндіпроект” розроблений робочий проект дослідно-

експериментального виробництва з сортування та переробки ТПВ потужністю 

40000 т/рік. Але цих заходів недостатньо для суттєвого поліпшення стану 

переробки та рециклінгу ТПВ в м. Харкові. 

Таким чином, на сьогодні: 

1. В місті відсутня єдина централізована система збирання, 

переробки і захоронення ТПВ, недостатні заходи з контролю цієї сфери; 

2. 40 років не розроблялася схема санітарного очищення м. Харкова. 

Схема була розроблена в 1978 році інститутом “Укркомунндіпроект” і частково 

реалізована. Однак за минулий час відбулися докорінні зміни рівня технічних 

розробок, методів проектування, екологічних вимог, а також соціальних умов і 

економічного стану держави. Більшість нереалізованих положень попередньої 
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схеми застаріла, не відповідає сучасному рівню розвитку комунального 

господарства міста, а також сучасному світовому рівню техніки і екологічної 

безпеки, і потребує нових пропозицій та обґрунтувань. 

Для поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у місті Харкові 

необхідно прийняття і здійснення неординарних рішень, які не тільки могли б 

забезпечити скорочення як фінансових витрат, так і часу для розвитку сфери 

поводження з відходами в місті Харкові, а й були б досить екологічно і 

економічно ефективними. 

У зв'язку з цим пропонується нова комплексна концептуальна політика 

поводження з відходами в місті, головними завданнями якої є: комплексне 

охоплення усіх видів відходів; впровадження структурної схеми управління 

сферою поводження з відходами; створення системи територіальних 

сміттєпереробних центрів (СПЦ) з обладнанням для селективного відбору 

ресурсно-цінних компонентів і їх переробки у корисні продукти, в тому числі – 

для виготовлення кінцевого продукту у вигляді паливного брикету. 

Основними функції територіальних сміттєпереробних центрів є: 

приймання, сортування, переробка ТПВ, знезараження, відправка вторсировини 

на інші переробні підприємства, спалювання або поховання неутилізованих 

залишків. 

Вони обладнуються: 

- спеціалізованим автотранспортним парком, технологічними 

сортувальними установками із забезпеченням брикетування або пакетування; 

- спеціалізованим контейнерним парком для забезпечення 

селективного збору; 

- спеціальними пристосуваннями для ущільнення відходів;  

- малими сміттєспалювальними установками, в т.ч. розміщеними в 

зонах медкомплексів; 

- мобільними сміттєперевантажувальними і ущільнюючими 

установками; 

- обладнанням для переробки відходів з відсортуванням цінних 

компонентів і отриманням паливних брикетів для спалювання в опалювальних, 

керамзитових, цементних печах. 

СПЦ забезпечують систему експлуатації спеціалізованих полігонів з: 

- поховання і переробки інертних (дорожньо-будівельних відходів); 

- захоронення або переробки в компости і гумус біовідходів (зеленої 

маси від садово-городніх культур, сезонного збору листя, харчових відходів та 

ін.); 

- тимчасового високонавантаженого складування відходів з відведенням 

та очищенням фільтрату і скиданням його в міську каналізацію;  

- зливу рідких нечистот (зливні станції). 

Для реалізації перерахованих завдань політики поводження з відходами 

необхідно передбачити: 

1) забезпечення комплексного підходу до проблеми поводження з 

відходами, з урахуванням гальваностоків, рідких нечистот, селективного збору 

відходів (на I етапі - від торгових, громадських, адміністративних організацій, 

на II етапі - від населення); 

2) в якості основної ланки при вирішенні питань санітарного очищення 

міста рекомендується використовувати КП «Комплекс з вивозу побутових 

відходів», планомірно здійснюючи його переоснащення і модернізацію: 

- спецтранспортними засобами; 

- спеціалізованими контейнерами із металопласмаси, виконаними на 

єврорівні; 
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- мобільними сміттєперевантажувальними і сортувальними установками; 

- малими сміттєспалювальними установками харківського виробництва з 

обов'язковим розміщенням їх на медкомплексі; 

3) створення сміттєпереробних центрів (СПЦ) на територіях 

непрацюючих підприємств будіндустрії з частковим використанням їх 

виробничих площ і інженерних комунікацій для сортування ТПВ та переробки 

вторинної сировини. У перспективі передбачається використання технології та 

обладнання, виготовлення якого планується на заводі ім. Малишева 

(наприклад, за пропозиціями фірми «ORFA» та інших зарубіжних фірм); 

4) створення мережі спеціалізованих полігонів інертних матеріалів 

(ПІМ) для переробки відходів від ремонтно-будівельних та дорожніх робіт, а 

також біополігонов (БП) для компостування відходів від садово-паркових робіт 

та інших органічних відходів; 

5) визначення шляхів вирішення проблем фінансового і технічного 

характеру з санітарного очищення приватного сектору;  

6) реалізація Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. 

N915 “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, 

переробки та утилізації відходів як вторинної сировини” [2], заохочення 

пропозицій комерційних структур та державних підприємств, здатних 

інвестувати створення переробної галузі; 

7) обов’язкове ліцензування послуг санітарного очищення та сфери 

поводження з відходами на рівні міськвиконкому або, як передбачено законом 

«Про відходи» [3], участь міських служб у видачі дозволів управлінням 

екологічної безпеки облдержадміністрації. Необхідним є вихід із законодавчою 

ініціативою про внесення до закону вимог про ліцензування всього комплексу 

робіт з поводження з відходами для великих міст; 

8) фінансування всіх напрямів, пов’язаних з поводженням з відходами, 

повинно бути відкритим та прозорим. Реалізація всі програм в даній галузі 

комунального господарства повинна контролюватися наглядовою радою при 

міській раді.  

Література: 1. Бабаев В.Н., Горох Н. П., Коваленко Ю. Л., Коринько И. 

В., Науменко А. С. Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: 

учеб. пособие для студ. спец. "Водоснабжение и водоотведение", "Экология и 

охрана окружающей среды". Х. : ХНАГХ, 2004.  375с. 2. Про впровадження 

системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації 

відходів як вторинної сировини : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 

липня 2001 р. №915. Державні будівельні норми України “Полігони твердих 

побутових відходів” ДБН В.2.4-2-2005. 3. Про відходи : закон України  від 5 

травня 2005 р. 187/98-ВР. Верховна рада України.  К. : Парламентське 

видавництво, 2005. 35с. 
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Бджільництво в Україні є важливою галуззю сільського господарства. З 

підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом та вступом у дію зони 

вільної торгівлі українські виробники меду вийшли на європейський ринок. 

Тому Україна є найбільшим виробником меду в Європі.  
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Система обліку витрат бджільництва завжди була в полі зору вітчизняних 

та зарубіжних вчених і практиків. У наукових працях висвітлювалися раціональні 

пропозиції щодо методики, організації та управління витратами в бджільництві. 

Серед важливих слід відзначити праці В.Б. Авер’янова, А.С. Васильєва 

З.В. Гуцайлюка, К. Друрі, В.В. Манохіна, Ю.Я. Литвина, В.Л. Наумового, В.Ф. 

Опришка, В.Ф. Палія, В.М. Приймака, В.І. Семчака, В.В. Сопка, Ч.Т. Хорнгрена, 

М.Г. Чумаченка, Л.А. Швайка та інших. А особливо вирізнилися серед них  В. М. 

Приймак та В. В. Манохіна. 

Проблема постає в тому, що бджільництво можна розглядати як 

підприємницьку діяльність по виробленні продуктів харчування, або як галузь 

сільського господарства. 

У Законі «Про бджільництво» зазначено, що бджільництво -   галузь  

сільськогосподарського  виробництва, основою   функціонування   якої   є   

розведення,   утримання   та використання    бджіл    для    запилення   

ентомофільних   рослин сільськогосподарського призначення і  підвищення  їх  

урожайності, виробництво харчових продуктів і сировини для промисловості. На 

основі цього, бджільництво ми розглядаємо: 

1) як галузь сільського господарства; 

2) як підприємницька діяльність по виробленні продуктів харчування. 

Галузь бджільництва, як і ряд інших сільськогосподарський галузей, має 

свої особливості. А саме: 

 сільськогосподарські підприємства витрачають частину продукції 

власного виробництва на поновлення виробничого процесу (наприклад, мед для 

годівлі бджолосімей); 

 виробництво декількох видів продукції: мед, віск, нові бджолині 

сім'ї, бджолині матки, прополіс, бджолина отрута, тощо, які потребують контролю 

за витратами на їх виробництво. 

Як бачимо з рис 1, мед являється основним продуктом бджільництва, 

тому нам важливо знати його собівартість. В свою чергу, собівартість продукції 

бджільництва – це сукупність витрат на її виробництво, виражена у грошовій 

формі.  

Статтями витрат у бджільництві є: 

 оплата праці з нарахуванням пасічникам, тимчасовим працівникам 

і сторожам;  

 вартість меду, залишеного бджолам на осінньо-весняний період у 

минулому році та вартість цукру, використаного для підгодівлі бджолосімей у 

поточному році;  

 вартість вощини, малоцінного пасічницького інвентарю, різних 

матеріалів, ветеринарних і дезінфікуючих засобів;  

 роботи і послуги;  

 витрати на організацію виробництва та управління;  

 витрати на утримання основних засобів;  

 страхові платежі та інші витрати. 
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Рисунок 1 - Структура виходу бджолопродуктів від 1 сім’ї (%) 

 

Якщо розглядати бджільництво як підприємницьку діяльність, то такі 

підприємці-пасічники не є платниками збору за провадження торговельної 

діяльності та діяльності з надання платних послуг.  

Таким чином, бджільництво не можна розглядати лише як галузь 

сільського господарства, а воно виступає як підприємницька діяльність по 

виробленні продуктів харчування. Хоча з практики ми бачимо, що цього не 

дотримуються більшість пасічників, а бджільництво у них як хобі. Це питання 

неможливо лишати просто так, оскільки вироблений дрібними пасічниками мед 

йде на продаж, відповідно, не виключення що і за кордон. А для цього необхідно 

правильно організувати діяльність по виробництву даних продуктів харчування, 

вести облік, визначати собівартість виробленої продукції та мати здійснювати 

контроль над виробленою продукцією. Доцільно буде розробити інструкцію з 

організації обліку та контролю в галузі бджільництва. Це вирішіть ряд питань, 

які в даний час турбують галузь. 

Література: 1. Методичні рекомендації з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 

підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 

18 травня 2001 року №132. //К.: Вища освіта, 2001. – 376с. 2. Приймак 

Г.М. Бджільництво: запитання та відповіді. – К.: УААН, 2003. – 600 с. 

 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ 

 

Д.е.н, проф. Якименко-Терещенко Н. В. 

Харківський торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 

 

В сучасних умовах виробничо-технологічна і продуктова структура 

вітчизняного металургійного комплексу значно відстає як від середньосвітового 

рівня, так і від характеристик найближчих конкурентів. Основними 

характеристиками  його функціонування є високі витрати, обмежений асортимент і 

низька якість металопродукції, що обумовлено зношеним обладнанням, значною 

технологічною відсталістю, високою ресурсомісткістю. Вирішити окреслений 

мед
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комплекс проблем покликана система управління ресурсозбереженням в 

металургійному комплексі. Вона пов’язана з необхідністю застосовування 

ресурсозберігаючих технологій, які б надавали можливість реалізувати комплексне 

використання видобутої сировини; усунути причини нераціонального використання 

мінерально-сировинної бази; підвищити рівень використання ресурсів галузі;  

провести утилізацію накопичених відходів; знизити матеріальні затрати; мінімізувати 

шкідливі наслідки діяльності. 

Проблемам формування ефективних механізмів управління 

ресурсозбереженням на підприємствах присвячені наукові праці таких вчених як                     

І. Амоша,  Т. Г. Логутова, Л. Г. Мельник, О. В. Полторацька, І. М. Сотник [1-3]. 

Перехід до ресурсозберігаючого відтворення в металургійному комплексі 

вимагає комплексної раціоналізації використання ресурсів (трудових, матеріальних, 

фінансових, інтелектуальних, інформаційних), структурної перебудови виробництва 

з урахуванням реальних потреб внутрішнього і зовнішнього ринків, впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу, новітніх методів управління, аналізу і 

прогнозування, поєднання державно-адміністративних і ринкових методів 

господарювання, державної та регіональної підтримки та регулювання 

ресурсозбереження при використанні законодавчо встановлених стимулів і санкцій. 

Процес управління ресурсозбереженням пов’язаний з реалізацією певного 

комплексу загальних управлінських функцій.  

Вихідним етапом ефективної державної політики ресурсозбереження в 

металургії має стати формування стратегії ресурсозбереження, тобто 

довгострокового, планомірного, раціонального комплексу дій, що спрямований на 

досягнення постійних системних результатів ресурсозбереження.  

Макроекономічні чинники,  які впливають на процеси ресурсозбереження в 

металургійному комплексі, включають: 

1) державне регулювання ресурсозбереження (державне програмування; 

податкова система; система ціноутворення; амортизаційна політика; фінансово-

кредитна політика; стандартизація);  

2) кон'юнктуру ринку;  

3) науково-технічний розвиток;  

4) загальноекономічні чинники та ін. 

Мікроекономічні (внутрішньовиробничі) чинники визначають безпосередній 

рівень використання ресурсів на підприємствах металургійної галузі та включають 

наступні групи. 

1) Техніко-технологічні чинники, що впливають на зменшення витрат 

окремих видів матеріальних ресурсів на одиницю продукції, підвищення її якості, а 

також зумовлюють зниження відходів і втрат.  

2) Організаційні чинники, які спрямовані на вдосконалення структури і 

організації виробництва з метою підвищення ефективності ресурсоспоживання. Вони 

включають: удосконалення організації виробництва ‒ підвищення рівня спеціалізації, 

кооперації і комбінування; комплексне використання сировини; організацію збору, 

сортування та використання відходів; вдосконалення системи нормування витрат 

ресурсів; вдосконалення обліку фактичного використання ресурсів; удосконалення 

системи забезпечення ресурсами; усунення втрат при транспортуванні тощо.  

3) Економічні фактори обумовлюють створення умов, які сприяють 

раціоналізації процесу використання ресурсів на підприємстві. До них належать: 

система економічного (морального і матеріального) стимулювання працівників; 

система економічної відповідальності за нераціональне використання ресурсів; 

економічний стан підприємства. Успішна виробничо-господарська діяльність 

дозволяє підприємству приділяти достатньо уваги і засобів раціонального і 
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економного використання ресурсів (проведення НДДКР, закупівля нової техніки, 

вдосконалення технологій, матеріальне стимулювання тощо). 

Принципами ресурсозберігаючої діяльності підприємств металургійного 

комплексу слід вважати : 

1) принцип стратегічної обумовленості ‒ конкретні заходи у сфері 

ресурсозбереження мають відповідати цілям стратегії розвитку підприємства; 

2) принцип комплексності ‒ результативне заощадження може бути досягнуто 

за умови оптимального застосування абсолютно всіх типів виробничих ресурсів; 

3) принцип інтеграції з іншими областями роботи ‒ процес 

ресурсозбереження повинен бути узгоджений з іншими тенденціями управління, 

зокрема з фінансовим менеджментом, управлінням персоналом і т.д.; 

4) принцип першочерговості ‒ на початку активізації процесу заощадження 

ресурсів першочергову увагу варто приділити найбільш дорогим ресурсам і найбільш 

об'ємним втратам (відходам). 

5) принцип доступності мінімальних витрат ‒ у кожен момент часу є малі 

втрати ресурсів (наприклад, тепла, сировини, матеріалів), зменшити які можна при 

невеликих і доступних витратах; 

6) принцип доцільності ‒ найбільшу увагу слід приділяти таким заходам, які 

можуть принести найбільший ефект економічного, а також неекономічного 

характеру; 

7) принцип системності – впровадження  ресурсозбереження з урахуванням 

взаємозв’язків та взаємодії між керованою та керуючою підсистемами; 

8) принцип регулярності – система ресурсозбереження має діяти на постійній 

основі; 

9) принцип вимірюваності – ефективність діяльності системи має визначатися 

певним набором вимірюваних показників; 

10) принцип відкритості – система має керуватися принципом  «зсередини-

назовні», тобто впроваджувати та стимулювати  ресурсозбереження не лише на 

підприємстві, а також в його найближчому зовнішньому середовищі; 

11) принцип динамічності – здатність системи адаптуватися та змінюватися 

відповідно до потреб підприємств та зовнішнього середовища. 

Література: 1. Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы 

развития: моногр. / А. И. Амоша, В. И. Большаков, А. А. Минаев,  Ю. С. Залознова,               

Л. А. Збаразская, Ю. В. Макогон и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – 

Донецк, 2013. – 114 с. 2. Мельник Л.Г. Эколого-экономические основы 

ресурсосбережения : монография / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков,  И. Н. Сотник ; под 

ред. И. Н. Сотник. – Сумы : Универ. кн., 2006. – 229 с. 3. Логутова Т. Г. Проблеми 

ресурсозбереження металургійних підприємств:теоретичні та практичні аспекти : 

монографія / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька, М. М. Полторацький. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2016. – 326 с. 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЗДАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 

К.т.н. Янкевич Н.С. 

ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований 

Национальной академии наук Беларуси» 

 

 Дефицит топлива, связанный с ним рост цен на энергоносители и 

сложившееся в обществе понимание необходимости беречь окружающую среду 

заставляет всё больше производителей автомобилей искать альтернативу 

двигателю внутреннего сгорания (далее ДВС). Крупные автомобильные 
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концерны вкладывают сотни миллионов долларов для того, что бы быть 

первыми и инновационными в этом сегменте, и их конкуренция приносит 

хорошие плоды. 

 Вместе с тем, если произвести сравнение общей эффективности 

электромобиля с автомобилем, укомплектованным классическим ДВС, включая 

производство и передачу энергии, то их эффективность окажется примерно 

одинаковой. 

 С точки зрения экологии выгода от использования электротранспорта 

очевидна для крупных городов, но в целом по стране она может быть 

незначительной или отсутствовать вовсе. Суммарный экологический эффект 

будет зависеть не только от технических характеристик электромобилей, но и 

структуры производства электроэнергии по видам генерации (тепловая, атомная, 

возобновляемые источники энергии) и по видам топлива. Например, при 

различных сочетаниях указанных параметров использование электромобилей 

вместо автомобилей с ДВС может приводить как к снижению, так и к росту 

суммарного объема выбросов парниковых газов в масштабе страны. 

 Для увеличения экологического эффекта от электромобилей необходимо 

совершенствовать методы получения электроэнергии от традиционных 

источников энергии либо использовать возобновляемые источники энергии. 

 Это особенно актуально для Республики Беларусь, т.к. в 2019 году будет 

введен в эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. 

 Хотя белорусские автомобилисты и понимают, что электромобили — это 

«зеленый» транспорт, они надежные, но желающих купить их пока немного. 

Сегодня электромобили в Республике Беларусь— это дорогие машины, они и 

без дополнительных платежей в полтора раза дороже, чем автомобиль с ДВС. 

Сегодня в Беларуси зарегистрировано около 100 электромобилей (среди них 

числится 19 машин марки Tesla, 43 — марки Nissan Leaf и около 40 — марки 

Chevrolet Volt) [1] — из более чем 3 млн легковых (причем неизвестно точно, 

являются ли эти машины плагин-гибридами или электромобилями— при 

регистрации они ставятся на учет одинаково). В среднем в Республике Беларусь 

продается один электромобиль (плагин-гибрид) в неделю. 

Разработано два сценария потребления электроэнергии электромобилями 

и электробусами в Республике Беларусь до 2025 года – оптимистичный и 

пессимистичный [2]. 

Оптимистичный сценарий основан на данных международного 

энергетического агентства и аудиторской компании «KPMG», по оценкам 

которых доля продаж электромобилей на мировом рынке автотранспортных 

средств не превысит 15% к 2025 году и составит 20 млн. единиц.  

Пессимистичный сценарий основан на данных прогноза развития 

потребления электромобилей и электробусов в странах СНГ, согласно которым 

доля электромобилей на рынке автотранспортных средств СНГ может составить 

до 5% продаваемых в СНГ машин к 2025 году, а также на данных о составе и 

принадлежности транспортных средств в Республике Беларусь, 

зарегистрированных ГАИ МВД по состоянию на 01.01.2015 и статистике продаж 

автомобилей в Республике Беларусь в 2012-2015 годах. 

Предполагается, что число электромобилей в Беларуси к 2025 г. составит: 

оптимистичный сценарий – 32,7 тыс. шт., в т.ч. 30,82 тыс. шт. легковых 

электромобилей и 1,88 тыс. шт. электробусов; 

пессимистичный сценарий – 9,96 тыс. шт., в т.ч. 9,37 тыс. шт. легковых 

электромобилей и 0,59 тыс. шт. электробусов 

 На дорогах страны должны появиться 1628 зарядных станций разной 

мощности, 40 – к 2020 году. На данный момент семь электрозаправок введены в 
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эксплуатацию в Оршанском, Ошмянском, Воложинском районах, одиннадцать 

электрозаправок – в г. Минске. 

Прогноз потребления электроэнергии электротранспортом в Республике 

Беларусь до 2025 года определен на основании прогноза развития 

электромобилей, а также данным производителей электротранспортных средств 

по усредненному удельному электропотреблению электротранспортом при 

значении годового пробега электромобилями и электробусами 15 тыс. км/год и 

75 тыс. км/год соответственно [2].  

Согласно оптимистичному сценарию развития электромобилей, 

потребление электроэнергии в 2025 году составит 251,6 млн. кВт·ч, в т. ч. 

110,9 млн. кВт·ч легковыми электромобилями и 140,6 млн. кВт·ч электробусами.  

При развитии электромобилей по пессимистичному сценарию 

потребление электроэнергии в 2025 году составит 78,0 млн. кВт·ч, в т. ч. 33,7 

млн. кВт·ч легковыми электромобилями и 44,3 млн. кВт·ч электробусами [2]. 

Конечно, для того чтобы достигнуть таких цифр, нужны финансовые 

преференции. Если смотреть реалистично, то электромобильность развивается в 

тех странах, где есть мощная финансовая поддержка: субсидии или 

освобождение от налогов, бесплатные парковки, бесплатный проезд по платным 

дорогам и т.д.  

 Предполагается, что в Беларуси на покупку электромобилей и 

строительство заправок будут выделять льготные кредиты и государственные 

субсидии, появятся налоговые льготы, отменят таможенные пошлины и 

утилизационные сборы, снизят размер транспортного сбора, но самое главное — 

должны появиться льготные тарифы на электроэнергию. 

 Сейчас в Беларуси 1 киловатт-час стоит 8,2 цента, при этом ожидается, 

что после ввода Белорусской АЭС стоимость электроэнергии за 1 киловатт-час с 

7.00 до 00.00 в размере 7 центов, ночью — 2 центов [2]. 

 В 2018-2020 гг планируется уход от перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике. Цены выровняются, и предприятия не будут платить дороже 

за электроэнергию, чем частники. Это может стать стимулом для инвестиций в 

электрозаправки, если законодатели согласятся принять экономические 

стимулы. 

 Для реализации программы по оптимистичному сценарию нужно 

242,8 млн долларов, по пессимистичному — 83,6 млн. Планируется, что 

реализация программы будет происходить в рамках государственно-частного 

партнерства.  

В Республике Беларусь имеется два производителя зарядных станций: 

ЧТУП «ААМ» и ООО «Энергопромис». ОАО «Витязь» ведет работу по 

разработке и освоению серийного производства стационарной электрозарядной 

станции с типом зарядки стандартов «Mode 3», «Mode 1». 

В Беларуси производители аккумуляторных батарей отсутствуют. 

Производство литий-ионных аккумуляторных батарей требует высоких 

капиталовложений (не менее 150 млн. долларов США) и возможно только при 

появлении крупного заинтересованного инвестора. Кроме того, это 

производство будет импортозависимым, так как собственным сырьем для 

производства литий-ионных аккумуляторных батарей Беларусь не располагает. 

Республика Беларусь обладает достаточным промышленным 

потенциалом для производства и/или сборки электромобилей, тяговых 

электродвигателей и зарядных станций. 

 Сейчас ведется работа над созданием электробусных маршрутов в г. 

Минске. Подспорьем для развития автобусов на электрическом ходу 

производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 
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должно служить создание под Минском производства суперконденсаторов. 

Наладить выпуск новых источников энергии суперконденсаторов, а также 

оборудования и материалов для рельсового транспорта намерен один из 

существующих 8 резидентов Белорусско-китайского индустриального парка — 

«Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие». 

 На Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин 

Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Национальная 

академия наук презентовала первый белорусский электромобиль. 

Экспериментальный образец электромобиля создан на базе серийной машины 

GeelySC7 белорусской сборки. Его наличие позволит отработать оптимальные 

компоновочные решения в части электрокомпонентов, уточнить их 

характеристики и приступить к созданию полноценного опытного образца, 

принятию решений по освоению его производства в Республике.  

 Ведутся работы по созданию в Республике Беларусь производства 

линейки персонального легкого электротранспорта. Так, созданное на РУП 

«Приборостроительный завод «Оптрон» мотор-колесо превратило велосипед 

«Аист» производства ОАО «Мотовело» в современный экологичный транспорт. 

При этом можно говорить не о велосипеде, а об интеллектуальной системе: 

едете по велодорожке, но хотите увеличить нагрузку — включаете нужный 

режим, устали — ставьте другой режим и не крутите педали. К тому же, 

велосипед можно привязать к смартфону, фитнес-трекеру и т.д. 

 Разделяя эти цели, более 20 европейских национальных и региональных 

правительственных организаций, проявляющих большой интерес к 

продвижению электромобильности в Европе, создали ERA-NET Cofund (Electric 

Mobility Europe), который был поддержан Европейской Комиссией (грант № 

723977, программа HORIZON-2020). Эта инициатива основывается на 

достижениях, опыте и результатах инициативы ERA-NET Plus Electromobility + 

(2010-2015 гг.), которая внесла значительный вклад в создание долгосрочных 

условий для развертывания электромобильности в Европе. Проект ERA-NET 

Cofund ЕMEurope объединяет 23 министерства и организации из 15 стран, в том 

числе Национальную академию наук Беларуси [3]. 

Основополагающей мотивацией для ERA-NET Cofund EMEurope является 

содействие прорыву электрической мобильности в Европе, а, следовательно, 

поддержка комплексных и амбициозных действий в Европе в целях дальнейшего 

ее продвижения путем координации и совместного финансирования 

исследований, разработок и инновационной деятельности, что позволит 

избежать дублирования инвестиций, скоординировать действия в целях 

развертывания электромобильности в Европе. 
Литература: 1. https://sputnik.by/society/20170825/1030483295/gai-v-belarusi-

zaregistrirovano-okolo-100-ehlektromobilej.html . 2. ПРОГРАММА развития 

зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта в Республике 

Беларусь. 3. https://www.electricmobilityeurope.eu/ . 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ 

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр А-41 Деревянко Ю.С. 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

На сегодняшний день, очень важным  является    вопрос 

энергоэффективности и ресурсосбережения в нашей стране. Украина способна 

удовлетворять свои " потребности" в энергоресурсах благодаря своей  добычи, 

https://sputnik.by/society/20170825/1030483295/gai-v-belarusi-zaregistrirovano-okolo-100-ehlektromobilej.html
https://sputnik.by/society/20170825/1030483295/gai-v-belarusi-zaregistrirovano-okolo-100-ehlektromobilej.html
https://www.electricmobilityeurope.eu/
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которая составляет около 45%,  но при  этом  наша страна   является одной  из 

стран  мира с очень высоким уровнем энергозатрат.  

Если детальнее рассмотреть  данную проблему то можно выявить, что 

неэффективность производства вызвана несколькими причинами. Одной из них 

является нерациональное  использование энергии  в разных сферах экономики, а 

другой  - нерациональная структура энергопотребления. 

 Внедрение новейшего энергосберегающего оборудования и  технологий, 

уменьшение расхода энергоносителей, сокращение расхода энергоносителей, а  

также улучшение уже  существующих технологий, являются одними из самых 

эффективных методов, способствующих энергосбережению. Так же важно 

понимать, что эффективное энергосбережение без ресурсосбережения просто 

невозможно, они тесно  связаны друг с другом. 

  Так же еще одним важным направление в экономике является – зеленая 

экономика. Ее концепция, заключается в том  что экономика, является 

компонентом природной  среды, и так же включает в себя идеи  других наук, 

таких как :философии, экологии, антиглобалистики и др. 

Теория зеленой экономики, состоит их  трех основополагающих. Первое 

это то, что все что находится на нашей Земле, тесно взаимосвязано между собой. 

Второе-невозможно в ограниченном пространстве постоянно увеличивать   

сферу влияния, а третьим является то, что не возможно  в ограниченных 

условиях требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей. 

Зеленая экономика, предлагает внедрение чистых производств и   

ресурсосберегающих технологий, вторичное использование ресурсов, а так же 

произвести переход  к экономике возобновляемых энергетических ресурсов. 

«Зеленые экономисты» предлагают  направлять бедным странам, по  1%, от 

каждой торговой сделки в мире, дабы  уменьшить разницу дифференциации 

межжду продвинутыми и отстающими странами 

Из выше сказанного, становится ясно, что энергоэффективность, 

ресурсосбережение и зеленая экономика тесно связаны,  и оказывают прямое 

вливание друг на друга. А так же хочется добавить, что низкая 

энергоэфективность  и ресурсосбережение, является усиливающими факторами 

кризиса в украинской экономике, с которым нужно бороться.  

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 

Канд. економ. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр А-42 Плахотна В.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Ця тема є актуальною, оскільки у наш  час екологічна проблема вийшла 

на глобальний рівень. Протягом останнього часу світове співтовариство було 

вражене різними кризовими явищами: кліматична, фінансова, паливна  криза. У 

сукупності ці кризи згубно впливають на можливість підтримання стабільності 

на світовому рівні. Причиною даних криз є нераціональне використання 

капіталів. У зв'язку з цим, утворився новий напрямок в світовій економіці - 

«зелена» економіка, яка дозволить поліпшити добробут людей, забезпечить 

соціальну справедливість та  скоротить ризики для навколишньої природи і її 

деградації. 

 Перехід до зеленої економіки є важливим напрямком розвитку, який 

підвищує екологічність економік всіх країн світової економки. 

Метою даної роботи є дослідження тенденцій розвитку зеленої економіки 

в умовах глобалізації.  
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Зелена економіка - напрямок в економічній науці, який сформувався в 

останні два десятиліття, в рамках якого вважається, що економіка є залежним 

компонентом природного середовища, в межах якої вона існує і є її частиною.  

Теорія зеленої економіки базується на 3 аксіомах: 

 Неможливо нескінченно розширювати сферу впливу в 

обмеженому просторі; 

 Неможливо вимагати задоволення зростаючих потреб в умовах 

обмеженості ресурсів; 

 Все на поверхні Землі є взаємопов'язаним. 

Обговорення концепції «зеленої» економіки останнім часом широко 

розглядається на багатьох важливих міжнародних форумах, включаючи ООН, 

Велику Вісімку, а так само на Пленарному засіданні сесії Програма Партнерства 

«Зелений Міст: перспективи та інструменти». 

Основна мета програми партнерства «Зелений міст» - зміцнення 

співробітництва країн Євразійського континенту - по розповсюдженню 

«зеленої» економіки; розвиток партнерства між країнами Європи, Азії і Тихого 

океану в управлінні «зеленим» економічним зростанням. 

Загострення екологічних проблем в розвинених країнах призвело до 

різкої зміни державної політики в галузі охорони навколишнього середовища: 

 По-перше, що витрати держави і монополій на охорону 

навколишнього середовища різко зросли. 

 По-друге, налагоджено виробництво очисної техніки - виникли 

«екоіндустрія», «екобізнес» - міжнародний ринок екологічно чистого 

обладнання та екологічно чистої продукції. 

 По-третє, була сформована система законів і організацій із захисту 

середовища. 

 По-четверте, посилилася міжнародна координація в галузі охорони 

навколишнього середовища.  

 Більшість країн світу останнім часом активізувало свою екологічну 

політику з метою переходу від традиційної моделі, в якій охорона 

навколишнього середовища вважається навантаженням на економіку, до моделі, 

в якій екологія -  двигун розвитку, тобто до «зеленої» економіки. 

Майже всі країни ЄС розробили нові «зелені» заходи в сфері енергетики, 

розвитку громадського транспорту та інфраструктури, будівництва екоміст, а 

також розробки систем утилізації автомобілів. 

США передбачає скорочення шкідливих викидів на 80% до 2050 р, за 

допомогою сонячних установок буде вироблятися 65% енергії і 35% тепла. 

Південна Корея, яка обрала концепцію «зеленого» росту як національної 

стратегії, основну увагу приділяє «зеленій» промисловості, енергетиці та 

інвестиціям, «зеленим» видам транспорту, альтернативним джерелам прісної 

води, технологіям переробки відходів, розвитку парків, облаштуванню річок в 

межах міста. 

Стратегії переходу до зеленої економіки передбачають вирішення водних 

проблем, вироблення теплової та електричної енергії, питання екології, 

енергоефективності, , питання розвитку зеленої енергетики, урбаністичного 

планування, розвиток регіонів, відновлення і модернізація сільського 

господарства, скорочення наслідків забруднення навколишнього середовища. 

Перехід до зеленої економіки  здійснюється завдяки  фінансуванню 

проектів  з боку держави.  

Одним з пріоритетних напрямків розвитку зеленої економіки у світі є 

розвиток виробництва альтернативних і поновлюваних видів енергії, на які до 
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2050 року має припадати не менше половини всього сукупного 

енергоспоживання. 

Аналіз зарубіжної практики використання економічних механізмів 

природокористування показує, що введення екологічних податків дозволить 

поліпшити стан навколишнього середовища, стимулювати природокористувачів 

до раціонального використання природних ресурсів. 

Світові тенденції розвитку «зеленої» економіки формують пріоритети 

розвитку нової економічної політики, які повинні включати: 

 проведення еко-податкової реформи, яка відповідає принципу 

«забруднювач платить»; 

 кардинальний перегляд екологічних нормативів та стандартів 

господарської діяльності; 

 вдосконалення системи екологічної сертифікації продукції, товарів 

і послуг; 

 облік показників економічної оцінки природних ресурсів в системі 

соціально-економічних відносин; 

 проведення технічної модернізації на промислових об'єктах. 

Підбивши підсумок, можна сказати, що на сьогоднішній день «зелена» 

економіка розглядається як важлива модель інноваційного антикризового 

розвитку для світової економіки, яка здатна стабілізувати економічні системи і 

збалансувати інтереси людини, природи і ефективного використання ресурсів. 

 

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Канд. економ. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр А-42 Саражина Т.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Зараз ми стоїмо на порозі великих змін - епохи «зеленої» економіки. В 

умовах глобалізації світової економіки, зростання населення, масової урбанізації 

зростає рівень вичерпності природних ресурсів. Потреби в ресурсах з боку 

виробництва або для організації сприятливих умов проживання людського 

суспільства значно перевищують обсяги і швидкості природного поповнення. В 

результаті неминуче настає виснаження природних запасів, що призводить до 

таких проблем як дефіцит ресурсів, забруднення води та повітря, нестача прісної 

води, зміна клімату та ін. Виходячи з загострення перелічених питань, останнім 

часом на значущих міжнародних майданчиках, в світових суспільно-політичних 

і наукових колах активно просувається концепція «зеленої» або «екологічної» 

економіки. 

Метою даного дослідження є аналіз створення зеленої економіки в 

Україні, як важливої складової соціально-економічного розвитку. 

Стратегія розвитку «зеленої» економіки в Україні повинна включати: 

1.Інституційні реформи та розробку концептуального і стратегічного 

базису розвитку «зеленої» економіки в Україні; 

2.Координацію і взаємодію з бізнес-сектором; 

3.Можливості інноваційного прориву економіки; 

4.Трансформацію законодавства в напрямку стимулювання розвитку 

моделі «зеленої» економіки; 

5.Формування громадської менталітету в напрямку активізації «зеленого» 

зростання; 

6.Міжнародне співробітництво та координація; 

7.Розробка та затвердження на державному рівні доктрини «зеленої» 

економіки як програмного документа. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що саме «зелена економіка» 

може стати джерелом розвитку України. Енергозберігаючі технології, 

електронний документообіг, еко-податкова і аграрна реформа і т.д., будуть 

сприяти досконалому іншої якості життя. Створення мільйонів нових робочих 

місць і збільшення товарообігу, можливо, забезпечити вже найближчим часом. 

При цьому почне формуватися імідж України як інвестиційно-привабливої 

країни. Необхідно розуміти, що від екологічної ситуації багато в чому залежить 

приплив інвестицій і наші перспективи. 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ 

 

Канд. економ. наук, доц. Янченко Н.В., ст.гр А-42 Стоєва К.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Економічний розвиток країни прямо пропорційно залежить від 

енергоефективності суспільної життєдіяльності. Сьогодні уся світова спільнота 

переймається питаннями підвищення ефективності використання паливно- 

енергетичних ресурсів, зниження залежності економіки країн від постачальників 

енергоносіїв. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) України – це один з 

найважливіших суб'єктів господарювання. Низька ефективність його діяльності 

призвела до того, що в Україні енергомісткість постійно зростає та в 2–3 рази 

перевищує цей показник у розвинутих країн світу. Сьогодні ПЕК має зношеність 

виробничих фонді понад 60%, а відношення річних інвестицій в розвиток ПЕК к 

вартості його виробничих фондів складає 1% (при нормі 4–5%), що не дозволяє 

компенсувати навіть зменшення виробничих потужностей. Що є причиною 

такого стану у галузі? 

У теперішній час ПЕК знаходиться на етапі становлення ринкових 

відносин, але цей процес здійснюється повільно, з низькою результативністю. 

Така ситуація виникла під впливом таких чинників:1) недостатності власних 

паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) і високої вартості їхньої закупівлі в інших 

країнах; 2) використання високо витратних технологій виробництва продукції та 

великі технологічні втрати палива та енергії, у тому числі електричної (ТВЕ), що 

пов’язані з наявністю застарілого устаткування та крадіжками; 3) використання 

недосконалої системи державного регулювання ціноутворенням і розподілом 

грошових коштів між енергопостачальними підприємствами і підприємствами, 

що генерують енергію, через розподільні рахунки; 4) несвоєчасна і неповна 

оплата за отримані паливно-енергетичні ресурси з боку кінцевих споживачів, у 

тому числі бюджетних організацій тощо. Програма діяльності Уряду України 

визначає, що одним з його стратегічних завдань є глибокі, якісні перетворення в 

енергетичному секторі з метою підвищення енергоефективності економіки 

країни. Усе це зумовило необхідність розробки наукових підходів до визначення 

сутності та показників енергоефективності діяльності ПЕК в умовах соціально-

орієнтованої ринкової економіки. 

Поняття енергоефективності доцільно використовувати у двох ракурсах – 

це технологічна ефективність, яка показує екстенсивне збільшення або 

інтенсивне зниження споживання первинних джерел палива й енергії, та 

економічна ефективність, що свідчить про збільшення доходності діяльності 

галузей економіки країни або регіону від зниження витрат на енергоносії. 

Доцільно підкреслити, що політика енергоефективності є економічно 

виправданою, якщо макроекономічні вигоди від підвищення енергоефективності 

переважають усі витрати платників податків. В аналізі, що проведено ВЕР разом 
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з компанією ADEME, визначається що показники енергоефективності 

впливають на рішення у трьох напрямах – загальнодержавні, галузеві та 

міжгалузеві. Політичні рішення та механізми їх реалізації в Україні повинні 

стосуватися усіх рівнів управління – загальнодержавного, регіонального та 

галузевого й споживчого (рівень підприємств та населення). Загальним й 

універсальним та показником енергоефективності, який можливо застосовувати 

на всіх рівнях управління та у всіх країнах світу – це енергоінтенсивність. При 

цьому, енергоінтенсивність слід поділяти на виробничу та споживчу. Під 

виробничою енергоінтенсивністю розуміють інтенсивність споживання енергії у 

кожній країні, регіоні, галузі, підприємстві, для виробництва одиниці ВВП, а 

споживча енергоінтенсивність – енергія, що задовольняє потреби однієї людини 

(чи родини) на добу. Таким чином, державна політика енергоефективності 

повинна будуватися на показниках енергоінтенсивності. При цьому виробничу 

енергоінтенсивність доцільно знижувати, а споживчу – узгоджувати згідно з 

ростом рівня життєзабезпечення населення. Для реалізації державної політики 

енергоефективності доцільно впроваджувати ринкові інструменти, які 

стосуються ціноутворення, інституціональних заходів, регулювання та 

економічного або фіскального заохочування. 

Для підвищення енергоефективності пропонується проводити моніторинг 

споживання окремих енергоносіїв за рівнями управління – загальнодержавне, 

галузеве, регіональне, суб’єкт господарювання. При цьому на першому та 

третьому рівнях (загальнодержавний та регіональний) доцільно розраховувати 

енергоінтенсивність як виробничу, так і споживчу. Найбільш дієвим 

інструментом реалізації державної політики енергоефективності є 

ціноутворення. За допомогою цього інструменту органи державного управління 

повинні стимулювати використання альтернативних, вторинних та 

нетрадиційних джерел енергії, які, по-перше, скорочують споживання 

первинних джерел енергії, а по-друге, є більш дешеві. При цьому пропонується 

встановлювати комерційне тарифоутворення з використання ступінчатих 

знижок для суб’єктів господарювання, що здійснюють заходи енергозбереження 

первинних джерел палива та енергії.  

Всі країни світу приділяються значну увагу проблемі енергоефективності 

життєдіяльності. Для України ця проблема є найбільш актуальна, оскільки 

країна має низьку ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. У 

процесі дослідження встановлено, що енергоефективність є технологічна, яка 

показує ефективність використання техніки та технології енергоносіїв, та 

економічна, що показує прибутковість їх споживання. Окрім цього, 

енергоефективність доцільно визначати по рівнях управління – 

загальнодержавний, галузевий, регіональний та споживчий (підприємства та 

населення).  

Основним показником енергоефективності є енергоінтенсивність, яка є 

виробничою та споживчою. Найбільш ефективним інструментом державної 

політики енергоефективності має бути ціноутворення. Формування ринкових 

відносин у паливно-енергетичному комплексі України повинно спиратися на 

комерційне ціноутворення, яке буде базуватися на системі ступінчатих знижок 

за використання альтернативних, нетрадиційних та вторинних джерел енергії, 

що дозволить знизити споживання первинних джерел енергії. 
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СЕКЦІЯ 5 ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ 

 

PECULIARITIES OF FORMING THE MECHANISM OF INVESTMENT 

ACTIVITY MANAGEMENT IN UKRAINE 

 

PhD. Assoc. Prof. Blagoy V. 

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

 

Nowadays the effectiveness of investment policy depends on the state of production 

position and level of technical equipment of fixed assets of enterprises of national 

economy, opportunities for economic restructuring solving social and environmental 

problems. 

The economy of Ukraine is at the stage of formation of the mechanism of 

management. One of the main lines of this mechanism is the management of economic 

activity. In this regard, investment is the basis for the development of enterprises, 

specific sectors of the economy and whole economy. 

During the economic crisis investment activity in Ukraine significantly decreased. 

During the crisis the demand for investment fell significantly faster than the 

production of gross product. One of the reasons for this was inflation, which is a 

significant depreciation of investment environment. 

In recent years, part of the long – term loans granted to business entities of all forms of 

ownership in the total volume of loans in the economy of the countries significantly 

reduced. This indicates that commercial banks do not have economic incentives for 

lending to productive investments. Banks have an increased risk in the provision of 

such loans which entails burdening credit, portfolios of banks with direct loans. In our 

timely return of such loans is quite problematic for banks. 

The strategic objective of Ukraine`s social – economic policy in the financial policy of 

innovative investment, which should ensure the restructuring of the economy and the 

technical re-equipment of domestic enterprises with this help it is possible to create 

conditions for the competitiveness of Ukrainian enterprises in the world market. 

Implementation of this strategy determines the need to develop and implement an 

appropriate mechanism of state social and economic policy. This mechanism should 

combine the implementation of both strategic and tactical   goals. The effectiveness 

and result of the mechanism is specified through the implementation of such tactical 

goals as legal support through the adoption of relevant laws and regulations and 

creation of organizational investment support for this process. Thus, the search for 

effective ways and methods of building new mechanism for managing investment 

activity remains relevant so far.   

The most important factor is also the creation a mechanism for interaction between a 

foreign investor and public authorities. The key factor of attraction of the foreign 

capital in economy of the country is its participation in privatization first of all 

strategic objects. The world experience shows that the introduction of foreign direct 

investment through purchase or privatization occurs much more often than the creation 

of new enterprises. Now in the sale process in addition to mesium and small 

enterprises, there are about 893 large enterprises. According to the Ministry of 

Economic, Development and Trade in Ukraine in the period from 2017 to 2020, the 

following enterprises will be privatized Oshadbank, Ukrgasbank and Centerenergos, 

Agrarian Fund, Turboatom. 

Among them there are quite attractive objects from the investment point of view. An 

example is electricity generating and supplying companies, banks, engineering and 

other industries. 
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For today the investment climate in Ukraine is characterized by the following factors 

like imperfection of legal regulation, political instability, lack of legislative support for 

the investment process, excessive government pressure, onerous customs policy, 

imperfect infrastructure, unstructured internal market, underdevelopment of financial 

market investment infrastructure. 

The legislative regulation of foreign investment in Ukraine is inconsistently unstable 

and unpredictable. For many years there was no system of stable public administration 

in this connection it is impossible to form a highly attractive investment climate. 

But there are positive changes in this area, in particular the main messages of IR – 

agencies the presentation of the Ukrainian market as a pilot for new products and 

ready-made investors.  Also during a meeting with the Ukrainian delegation in Davos 

in January 2016, one of the founders of Vimpel Con Ltd, Ogi K. Fabela said that last 

year the Ukrainian economy in terms of key indicators has become quit competitive 

globally. Ukraine should be a significant part of the global economy and is already 

ready for this. 

When choosing prides for investment policy, it is necessary to proceed from the long – 

term strategy of structural reorganization the Ukrainian economy. This goal can be 

achieved with a selective investment policy, namely, the allocation of breakthrough 

areas requiring state support, the formation of long-term investment programs and 

projects, and the development effective mechanism for their implementation. 

The priority areas for attracting and supporting strategic investors can be indentified 

when Ukraine has traditional forms a significant market demand for the repellent 

products.  Such  direction are mechanical engineering, shipbuilding, closed cycle of 

fuel production, development of power generating capacities, introduction of resource 

and energy-saving technologies  processing of agricultural products, transport 

infrastructure. 
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Взаємодія суспільства та держави забезпечується створенням нових форм 

впливу людей на державно-управлінські процеси й відповідно їх участю в 

громадсько-політичному житті суспільства. 

Громадська роль населення полягає у наданні суспільству особливої 

динаміки. Цю динаміку спричинюють нові, раціональні форми активності 

громадян, їх соціально-культурна та політична зрілість, активна позиція лідерів 

громадської думки, нерівномірність соціально-групової та регіональної 

структури, диференціація політичного спектра суспільного життя, що лише 

стимулює активну державотворчу позицію громадян. Зацікавленість громадян 

державними справами, опікування ними становить основу стійкого 

демократичного розвитку України та її регіонів.  

http://www.ukr.life/news-ru/investor-relations-ir-v-ukraine-issledovanie-veroniki-chekalyuk/
http://www.ukr.life/news-ru/investor-relations-ir-v-ukraine-issledovanie-veroniki-chekalyuk/
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Важливою справою сучасного громадянського суспільства є 

налагодження діалогу між державою та громадянином. Передусім йдеться про 

діалог між громадянами, між гілками влади. У контексті такого діалогу 

формується сфера взаємної соціальної згоди між людьми, виробляється новий 

контекст соціальних цінностей, вибудовується нова структура спільних дій 

суб’єктів суспільно-громадської практики, конкретизується модель їх 

партнерської взаємодії.  

Структурним елементом громадської участі в процесах державотворення 

є громадська ініціатива, що належить різним суспільним групам, сукупна 

взаємодія яких забезпечує динамічність суспільного розвитку. Слід відзначити, 

що відсутність громадської ініціативи у громадян є одним із факторів 

розмивання засад організації демократичної практики творення державної 

політики. Технологія реалізації громадської ініціативи шляхом здійснення 

впливу на державну політику відкрила певну свободу дій для громадянина, 

надавши йому певних гарантій у його праві на відстоювання власної 

громадянської позиції. 

Громадські починання у сучасному демократичному суспільстві 

характеризують появу активної життєдіяльності сучасного громадянина, 

здатного завзято та відкрито відстоювати свої інтереси і права на участь у 

розбудові держави. Нині принципово важливо відійти від розуміння ролі 

громадянина як пасивного продукту громадських структур, а вбачати в його 

діяльності передусім активного суб’єкта творення, легітимації та трансформації 

не лише громадських, а й суспільно-політичних структур. Цей суб’єкт завдяки 

активній громадській позиції та своєму наперед визначеному вибору спростить 

процес громадсько-політичної організації життя суспільства, відкриє перед ним 

шляхи для формування нового стереотипу щодо можливості відстоювати 

власний індивідуальний інтерес. Демократія передбачає через відкрите 

спілкування у суспільних інституціях контролювати державну владу на різних 

рівнях та території, що буде гарантом забезпечення їх громадянських прав [3, 

с. 4]. 

Головними принципами, на яких базується побудова публічної сфери в 

сучасній Україні, мають стати відкритість та прозорість. 

В умовах здійснення системного реформування сфер суспільного життя 

об’єктивно зросла потреба громадян у значній інформованості про цілі та плани 

дій влади. У даному контексті вимога прозорості об’єктивно спрямована на 

створення та підтримку стійких механізмів узгодження інтересів, в межах яких 

влада та еліти можуть домовитись про довготривалу співдружність на основі 

взаємного врахування потреб. 

Поняття прозорості також пов’язується з комунікацією між владою та 

суспільством, суспільною думкою. Довіра до влади сьогодні стає багато в чому 

можливою завдяки новому суспільному, громадському запиту, який 

орієнтується на відтворення дієздатних владних інститутів. Проте влада не може 

будувати політику виходячи лише з суспільних очікувань. У даному контексті 

виникає проблема розуміння суспільством цілей і змісту дій влади та 

раціоналістичного сприйняття цих дій. Саме в цьому аспекті в суспільній 

свідомості актуалізується тема прозорості намірів влади. 

Взаємодія органів державної влади з громадськими організаціями є 

дієвим механізмом, що сприяє прозорості гілок влади. За участі громадських 

організацій у значної частини населення формується думка про те, що держава 

не забула про їхні інтереси. Це сприяє ствердженню в громадян почуття 

патріотизму, солідарності з владою, відповідальності за спільно прийняті 

рішення та долю суспільства в цілому. 
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Досягнення нинішнім українським суспільством необхідного рівня 

самосвідомості надає динамізму процесу формування історичного нового типу 

особистості та структур громадянського суспільства в Україні. Водночас 

взаємовідносини особистості й громадянського суспільства є не тільки складною 

ідейно-політичною проблемою, а й вагомим потенціалом для розв’язання 

багатьох теоретичних і практичних питань. 

За умови широкої участі громадськості в обговоренні проблем, 

визначенні перспектив розвитку суспільства та шляхів їх вирішення влада зможе 

розраховувати на підтримку громадян при втіленні в життя її рішень. 

Вказані обставини вимагають особливої уваги до проблем управління з 

боку державних інститутів та, природно, науки. У міру створення і розвитку 

нового апарату державного управління мають розширюватися та 

поглиблюватися наукові уявлення у цій галузі, оскільки змінюється не тільки 

конкретика його діяльності, але й найбільш типові риси та властивості, що має 

першорядне значення для розвитку як теорії, так і практики управління. 

Потрібна нова концепція управління, яка виходила б з об’єктивних 

потреб переходу до цивілізованого ринку, ураховувала б специфічні умови 

становлення України як держави. Для цього необхідно методично правильно 

визначити сутність і поняття управління, оскільки тільки державне управління 

забезпечує функціонування й розвиток суспільства як єдиного цілого. 

З позицій адміністративного права управління визначається як виконавча 

й розпорядча діяльність держави [2, с. 29]. І це визначення в достатній мірі не 

розкриває матеріальної суті управлінської діяльності, не вичерпує її змісту, та й 

саме поняття виконавчої й розпорядчої діяльності потребує уточнення. 

Нові функції й завдання держави зумовлюють і новий зміст її 

управлінської діяльності, а отже, визначають форми, методи управління, 

систему та структуру органів державного управління. Раніше у наукових 

публікаціях домінуючою позицією були положення, за якими державне 

управління розглядалося як управління людьми. І для цього було досить підстав, 

оскільки державне управління як політична та владно-примусова діяльність, що 

одержала ці якості від держави – політичної організації, вважалося суто 

політичною категорією, покликаною впливати лише на поведінку людей у 

потрібному для пануючого класу напрямі. Але тим самим затушовувались 

ознаки управління як специфічного виду суспільної діяльності. 

Навіть за найпростіших форм організації колективної праці функції 

управління не обмежувалися тільки впливом на поведінку людей, воно 

справляло і загальні функції, що виникають з руху усього виробничого 

механізму та потреб розвитку суспільства як єдиного цілого. Суспільні процеси 

є загальним об’єктом управлінської діяльності держави. Як зазначає 

Цуруль О. А.: “Управління – це різноманітна державна діяльність, яка охоплює 

не тільки сфери виробництва та розподілу, але й сферу духовного життя, різні 

сторони людського співжиття” [4, с. 25]. 

Проте поступове роздержавлення та демонополізація економіки, запуск 

ринкового механізму саморегулювання не звільняють державу від необхідності 

здійснювати широкі економічні, соціально-культурні й інші загальні та 

спеціальні функції, а зобов’язують виконувати їх в інших формах і методах, ніж 

раніше: сприянням утворенню ринку капіталу, житла, цінних паперів, 

прогнозуванням, податковою, кредитною і дотаційною політикою, пільговим 

квотуванням, заохоченням науково-технічного прогресу та ін., тобто державне 

регулювання економіки не має нічого спільного з директивними методами 

планово-адміністративного управління. 
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Владно-примусовий характер державного управління в ринкових умовах 

якісно змінюється, хоч і зберігає свою принципову природу. Здійснення 

загальних функцій, обслуговування суспільних потреб не виключає 

застосування владнорегулюючих і примусових заходів державного управління, 

але вони становлять лише допоміжну основу змісту цієї діяльності. Це – заходи 

заохочення, стимулювання, переконання, формування громадської думки та 

свідомості, почуття відповідальності та обов’язку. 

Важливо усвідомити, що всі державні працівники здійснюють функцію 

представництва організації. Будь-яка дія, що її державний керівник виконує або 

неспроможний виконати, справляє вплив на те, як сприймається державна 

організація. Великою мірою це впливає на розвиток рівня довіри між 

громадськістю та урядом, без чого не може функціонувати жодне суспільство. 

Представництво організації має віддзеркалювати ті вимоги правдивості, 

чесності, цілісності й служби, які ставляться до професійної державної служби. 

Це має бути частиною обов’язків кожного державного службовця. 

Важливою справою сучасного громадянського суспільства є 

налагодження діалогу між державою та громадянином. У контексті такого 

діалогу формується сфера взаємної соціальної згоди між людьми, виробляється 

новий контекст соціальних цінностей, вибудовується нова структура спільних 

дій суб’єктів суспільно-громадської практики, конкретизується модель їх 

партнерської взаємодії. Партнерство має стати новою практикою влади, 

політичних партій та громадських організацій. 

Література: 1. Богашко О. Л. Адміністративний менеджмент : теоретико-

методологічні засади // Підвищення конкурентоспроможності виробництва в 

умовах організаційно-економічних трансформацій : колективна наукова 

монографія / За наук. ред. Лисенко Н. О. – Умань : ВПЦ „Візаві”. – 2010. – С. 53 

– 54.  2. Державне управління: теорія і практика. За загальною редакцією 

доктора юридичних наук, професора Авер’янова В. Б. – К. : Юрінком Інтер, 1998 
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Менеджмент у державних організаціях : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 

142 с. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА 

ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

Канд. екон. наук, доцент Семенцова О.В., канд. екон. наук, доцент Васильєв О.Л. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Проблема визначення ефективності управлінської діяльності є традиційно 

актуальною для економіки макро- та мікрорівня і знаходиться в центрі уваги 

сучасної науки і практики. В умовах реформування залізничної галузі, що 

передбачає трансформацію прав власності, питання удосконалення підходів до 

визначення ефективності публічного адміністрування залізниць набуває все 

більшої значимості, що і обумовлює актуальність поставленої теми. 

Поняття ефективності є давно вживаним та широко розповсюдженим. 

Найбільш застосованим воно є для економічної характеристики доцільності 

виробничого процесу на підприємствах різних форм власності. Визначення 

ефективності виробництва за моделлю «вигоди – витрати» підчас є доволі 

трудомістким процесом, але безперечно являє собою найбільш об’єктивну 

оцінку доцільності реалізації виробництва загалом та часткових його процесів 
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зокрема, бо ґрунтується на формалізованих методах дослідження.  

Значно складніше оцінити ефективність процесів, що мають 

нематеріальний характер, які повсякчас супроводжують будь-які виробничі 

процеси та, навіть, спонукають їх появу. Таким процесом є управління, 

породження якого обумовлюється бажанням людини щодо удосконалення 

оточуючого середовища. Повною мірою це стосується і оцінки ефективності 

управлінських рішень системи публічного адміністрування на залізничному 

транспорті.  

Традиційно, ефективність будь-яких процесів класифікують за великою 

кількістю ознак, серед яких найпоширенішим є диференціація за напрямами 

отриманих результатів. Для умов сьогодення, на залізничному транспорті 

доцільно розрізняти показники ефективності публічного адміністрування за 

такими напрямами отриманих результатів, як: 

- економічна ефективність;  

- суспільна ефективність;  

- функціональна ефективність; 

- науково-технічна ефективність; 

- екологічна ефективність тощо.  

Як відомо, головною метою діяльності будь-якої організації в умовах 

ринку є отримання прибутку, тому і найголовнішим видом ефективності для 

комерційних підприємств є економічна. Узагальнюючий показник економічної 

ефективності традиційно визначається шляхом співставлення отриманих 

економічних результатів з витратами.  

На відміну від комерційних підприємств, установи публічного 

адміністрування створюються з метою управління суспільством, як цілісною 

системою. Спрямованість публічного адміністрування у залізничній галузі 

полягає в прийнятті адміністративних рішень, наданні адміністративних послуг 

та здійсненні внутрішнього адміністрування залізничної галузі. Тож, 

економічний аспект визначення ефективності публічного адміністрування 

залізничної галузі є, хоча і вагомою, але не визначальною складовою. На перший 

план виходить ефективність функціональна та суспільна. 

Функціональну ефективність доцільно знаходити шляхом співставлення 

отриманих результатів управлінського впливу з поставленими цілями. До 

критеріїв функціональної ефективності публічного управління на залізничному 

транспорті можна віднести, наприклад, розподілення управління галуззю за 

напрямами управління інфраструктурою та перевізним процесом, забезпечення 

прозорості фінансових потоків галузі, відповідність вітчизняної транспортної 

галузі європейським стандартам обслуговування, розвиток перевезень 

транспортними коридорами тощо. 

Визначення ж суспільної ефективності є найголовнішим у процесі оцінки 

ефективності діяльності публічних організацій і проводиться шляхом 

співставлення результатів діяльності цих організацій з основними вимогами 

суспільства. У якості критерію суспільної ефективності публічного управління 

на залізничному транспорті можна обрати ступінь задоволення вимог та 

очікувань споживачів від якості транспортної послуги (тобто отримання 

підвищеної якості обслуговування, зручність розкладу, зменшення часу 

перебування в поїздці, збільшення періодичності руху, впровадження нових 

маршрутів тощо).   

Визначення науково-технічної ефективності публічного адміністрування 

залізничної галузі співставлення рівня науково-технічного прогресу галузі за 

результатами здійснення управлінських впливів публічного адміністрування до 

очікуваних. Критерієм науково-технічної ефективності публічного управління у 
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залізничній галузі може виступати відповідність методів, форм, способів, 

принципів, прийомів, інструментів управління залізничною галуззю.  

Знаходження екологічної ефективності публічного адміністрування 

залізничної галузі співставлення екологічного впливу на оточуюче середовище 

за результатами здійснення управлінських впливів публічного адміністрування 

до попередніх (або прогнозованих) оцінок впливу. За критерій екологічної 

ефективності публічного управління галуззю можна обрати обсяг забруднень на 

душу населення, обсяг забруднень на одну гривню валового фінансового 

результату, обсяг забруднень на одиницю транспортної роботи, що цілком 

відповідають напрямам розробок індексу екологічної ефективності. 

Удосконалення підходів до визначення ефективності публічного 

адміністрування залізничної галузі можливе при поглибленому дослідженні 

вимог споживачів, розумінні мети та місії організації, що набуває особливого 

змісту в умовах трансформації відносин власності в галузі залізничних 

перевезень. Означені заходи призведуть до підвищення соціальної та 

функціональної ефективності роботи галузі, чим створять і умови для зростання 

економічної складової ефективності. 
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За останні 10-15 років в деяких країнах стала чітко проявлятися тенденція 

до демократизації бюджетного процесу, і все більша кількість небайдужих 

людей стало залучатися до бюджетного процесу, прагнучи не тільки брати 

участь в обговоренні проектів бюджетів, а й контролювати їх, щоб при складанні 

бюджету не обмежувалися інтереси окремих соціальних груп, щоб не вигравали 

тільки одні соціальні групи, а інші програвали. Громадяни намагаються 

контролювати виконання бюджету та стежити, щоб держава використовувала 

бюджетні гроші тільки на ті цілі і ті витрати, які затверджені парламентом. 

Слід констатувати, що в більшості країн світу до теперішнього часу 

широко поширена думка, що бюджетний процес - це справа професіоналів, де 

простій людині не розібратися, внаслідок чого бюджетна інформація часто під 

приводом збереження державної таємниці засекречується. Так, наприклад, в 

Росії до цих пір сильні тенденції до приховування інформації, яка стосується 

бюджету. З одного боку, це має своє історичне коріння, адже в умовах царської 

Росії розпис доходів і витрат, а також звіти про їх виконання вважалися 

таємницею і не підлягали оприлюдненню. Однак, з іншого боку, це є свідченням 

низького рівня розвитку бюджетної культури, активності громадян. Тим не 

менш, в окремих регіонах цієї країни спостерігаються намагання покращити 
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стан публічності бюджетів (що стосується виключно місцевих) та вже є певні 

досягнення.   Це стосується, насамперед, появи та успішного функціонування 

так званих груп «бюджетного ініціювання», громадської організації «Чесні 

закупки» та ін.  

Ініціативне бюджетування є розподілом частини муніципального 

бюджету міста його жителями, при якому спеціальних зборах громадянами 

вирішуються питання напрямків і способів витрачання грошей, будь то 

будівництво скейт-парку для дітей, озеленення вулиць, будівля скверів або 

створення алеї. Таким чином, кожен городянин може реалізовувати ті проекти, 

які він сам придумав, та брати спільну участь у формуванні свого майбутнього і 

майбутнього свого міста. Стати учасником проекту і взяти участь в розподілі 

бюджетних коштів може будь-який городянин незалежно від соціального 

статусу, професії або роду зайнятості. Для цього формується спеціальна 

бюджетна комісія, що складається з громадян і представників адміністрації, яка 

наділяється правом впливати на розподіл бюджету та вибирати пріоритетні 

напрями витрачання коштів. Простіше кажучи, комісія вибирає, куди витратити 

частину бюджетних грошей - на озеленення парку, установку баків для 

роздільного збору сміття, будівництво велодоріжок або ремонт системи 

теплопостачання, а може, на все відразу. Заодно з обговоренням проблем 

громадяни беруть участь в семінарах і слухають лекції з планування та 

адміністрування, консультуються з експертами, проводять конкурс проектів, 

щоб приступати до їх реалізації у всеозброєнні і взагалі пропонувати зважені 

ініціативи. В результаті городяни отримують реальну можливість впливати на 

життя свого мікрорайону або навіть цілого міста, а влада - городян, які 

розуміють тонкощі роботи адміністрації і готові самі в міру можливості сприяти 

і пропонувати нові ідеї. Все ж, не зважаючи на проведену роботу та досягнуті в 

цьому напрямку успіхи, слід відзначити, що  такі події носять немасовий 

характер  і є скоріше винятком з правил, ніж системою [1].  

Дещо іншою, на погляд автора, виглядає ситуація ц Казахстані. По-

перше, для забезпечення прозорості використання бюджетних коштів та 

запобігання випадків неправомірного їх витрачання в країні створене Агентство 

у справах державної служби та протидії корупції (АГДСПК). По-друге, в столиці 

цієї країни, Астані, презентований проект "Карта громадського контролю", до 

якого включено розширений перелік відомостей, що розміщуються 

держорганами з питань виділення та освоєння бюджетних коштів. Дані 

представляються в максимально доступній та зрозумілій для громадян формі. 

Звернення, що надійшли до проекту, автоматично направляються до 

уповноваженого органу. Для моніторингу ходу будівництва і прийому 

повідомлень від громадян на місцях значно розширено мережу Спеціальної 

моніторингової групи.  

Нещодавно створена мережа моніторингових груп на міських і районних 

рівнях. Жителі відокремлених районів і сільських округів мають можливість 

моніторити через них хід будівництва соціальних об'єктів, автомобільних доріг і 

інше. Інститути громадського контролю створені у всіх районах країни, включно 

з представниками найвіддаленіших сільських округів. Така схема взаємодії з 

громадянами дозволяє охопити громадським контролем кожен тіин (грошова 

одиниця Казахстану), що виділяється з бюджету. Очікується, що громадянам 

буде відкритий доступ до інформації про детальний зміст закупівель, аж до 

діаметра щебінки, яка використовується при будівництві доріг і інших докладні 

деталі. Відзначається, що запуск проекту дасть можливість громадянам знати не 

тільки де і на що виділяються кошти, а й те, з чого складаються виконані роботи 

і послуги. У карті громадського контролю передбачено використання соціальних 
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мереж як моста між держорганом і населенням і вона таким чином покликана 

для використання можливостей і повідомлень про факти корупції для активних 

користувачів соціальних мереж [2]. 

Збалансований соціально-економічний розвиток поєднується з 

функціонуванням демократичних інститутів, включаючи контроль над 

діяльністю влади у таких країнах як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина. 

Особливе місце в системі громадського контролю в Польщі займає громадянська 

мережа «Вотч-дог Польшa» («сторожові пси» Польщі), раніше відома як 

Асоціація лідерів місцевих громадянських груп, яка була створена в 2003 р. 

Члени Громадянської мережі здійснюють нагляд за дотриманням законності і 

відкритості уряду, а також отримують інформацію про його діяльність. Польські 

мережі громадського контролю (співзвучного контролю цивільному) реалізують 

наступну послідовність дій:  

- моніторинг проблем публічної сфери і дій влади;  

- втручання і алармування;  

- включення проблеми в суспільно-політичний порядок денний;  

- тиск на владу (прийняття рішень з конкретного питання, коригування 

рішень влади або дезавуювання їх);  

- контроль над виконанням рішень влади, прийнятих за підсумками 

громадського тиску, паблісіті громадського контролю, формування трендів 

суспільно-політичного розвитку країни.  

Виділені форми громадського контролю реалізуються мережею 

цивільних активістів і мають системний характер, і саме це переводить 

громадський контроль в площину громадянського контролю, необхідність якого 

усвідомлюється самими громадянами, що, в свою чергу, сприяє формуванню 

традицій контролю громадянами в сфері публічної політики [3]. 

Різні ініціативи, пов'язані з демократизацією бюджетної політики, 

прагненням орієнтувати бюджетів усіх рівнів на інтереси людей розгортаються 

сьогодні в самих різних країнах, з різним рівнем життя і добробуту, з різним 

політичним устроєм і рівнем розвитку демократичних традицій. Це такі країни, 

як Австралія, Замбія, Кенія, Мозамбік, Великобританія, США, Філіппіни, 

Швейцарія, ПАР та ін. В цих країнах висуваються ініціативи створення 

бюджетів, що відповідають інтересам людей. Кінцева мета таких бюджетних 

ініціатив полягає в тому, щоб вивести на передній план соціально справедливі 

способи збору і витрачання коштів державою. Причому одні ініціативи 

орієнтовані на федеральний рівень, інші на регіональний і місцевий рівні. Але в 

будь-якому випадку мета цих ініціатив полягає в тому, щоб змінити пріоритети 

як у витратах, так і в методах збору доходів заради встановлення соціальної 

справедливості. Хоча в більшості бюджетних ініціатив увага зосереджена на 

витратах, деякі стосуються як видаткової, так і дохідної частини бюджету [4]. 

Стосовно України слід констатувати, що в цій сфері можна спостерігати 

двоякість стану. З одного боку – наявність вкрай необхідних та важливих 

законів, з іншого – часткове або повне їх ігнорування. Так, мало кому відомий, 

прийнятий у 2011р. «Закон про доступ до публічної інформації» [5], лише 

декларує деякі визначення інформації, гарантії і принципи забезпечення доступу 

до неї, водночас не має чітко прописаних положень щодо того, де, коли і на яких 

інформаційних ресурсах буде розміщено публічну інформацію, чи будуть 

обмеження на доступ до неї, а також не має вказівок на відповідальність за 

невиконання Закону. Оголошений в 2015 році державний проект «Прозоро» 

ознаменував створення модулю системи i.data, користуючись яким кожен 

громадянин України мав би перевірити використання публічних коштів. 

Передбачалась також автоматизація всього бюджетного документообігу, де 
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кожен українець зможе не тільки бачити бюджетні показники, а й порівняти їх за 

роками, по регіонах і постатейно.  Наступним став Закон «Про доступ до 

публічної інформації» [6], у якому роз’яснено ряд термінів, визначено джерело 

фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних 

коштів, багато уваги приділено розділу щодо інформації, яка не підлягає 

оприлюдненню. На жаль, все це є на папері, а не в реальності. Портал створений, 

але подана інформація не несе персічному громадянину жодних даних щодо 

того, як використано бюджетні кошти, складається враження, що закони були 

прийняті лише формально, а не задля забезпечення прозорості та відкритості 

суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного 

на доступ до публічної інформації. 
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НОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ЗДОБУТТЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ 

 

Доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н, доцент Єрфорт І. Ю.,  

старший викладач кафедри менеджменту, к.е.н Єрфорт О. Ю. 

Донбаська державна машинобудівна академія 

 

За умов відсутності дієвої програми фінансової підтримки студентів 

використання механізмів платної вищої освіти обмежує її доступність для менш 

забезпечених верств населення, що загострює проблему соціальної нерівності у 

суспільстві. Теоретично українська бінарна система фінансування вищої освіти 

передбачає підготовку у ВНЗ за рахунок державних коштів більш здібних 

абітурієнтів, залишаючи іншим громадянам право здобувати вищу освіту на 

платній основі. Високий рівень корупційності у суспільстві перешкоджає 

справедливому розподілу обмеженої кількості бюджетних місць між 

абітурієнтами, тому наявність бюджетного фінансування не вирішує проблеми 

фінансової доступності вищої освіти в Україні. Більше того, діти із заможних 

http://kyzmet.gov.kz/ru/news/kazhdyy-%20zhitel-strany-smozhet-samostoyatelno-kontrolirovat-rashodovanie-byudzhetnyh-sredstv
http://kyzmet.gov.kz/ru/news/kazhdyy-%20zhitel-strany-smozhet-samostoyatelno-kontrolirovat-rashodovanie-byudzhetnyh-sredstv
http://zakon.rada.gov.ua/go/183-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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родин завжди матимуть кращі можливості на здобуття якісної середньої освіти і, 

відповідно, кращі шанси зайняти бюджетні місця у ВНЗ. Тому для забезпечення 

фінансової доступності вищої освіти в Україні обов’язково повинна працювати 

масова програма пільгового студентського кредитування.  

Кредитні програми на здобуття вищої освіти з виплатами, що залежать 

від рівня доходів випускників, добре зарекомендували себе у розвинутих 

країнах, зокрема, у Великобританії, Австралії, Кореї та США [1, c. 252]. 

Теоретико-методологічні і методичні засади організації таких програм достатньо 

ретельно опрацьовано іноземними вченими [2]-[7]. Основною перевагою 

кредитів з виплатами, які залежать від рівня доходів випускників, вважається те, 

що вони дозволяють пов’язати суми погашень з доходами людини, запобігаючи 

дефолту. Така система є справедливою, оскільки випускники, які заробляють 

більше, повертають кредит швидше, ніж ті, доходи яких є нижчими.  

Стабільна економічна ситуація у розвинутих країнах дозволяє 

забезпечувати пільгові для випускників умови погашення кредитів при 

одночасному дотриманні інтересів держави (реальна процентна ставка по 

кредитах завжди є додатною, видатки по кредитній програмі повністю 

компенсуються за рахунок повернень).  

В Україні економічні умови є більш жорсткими, ніж у розвинутих 

країнах, тому при організації подібних програм необхідно мінімізувати 

непередбачені втрати і надавати кредити студентам лише у сумах, які вони 

гарантовано зможуть повернути після завершення ВНЗ. Оскільки мінімальна 

заробітна плата є єдиною гарантованою виплатою, яку роботодавці відповідно 

до умов чинного законодавства повинні офіційно виплачувати своїм 

працівниками, пропонуємо визначати суми кредиту на навчання, які держава 

може надавати студентам, виходячи саме з цього показника. 

Розглянувши різні можливі параметри кредитної програми з виплатами, 

які залежать від рівня доходів, вважаємо доцільним зупинитися на варіанті з 

наступними умовами: 

1) виплата основної суми боргу по кредиту починається після завершення 

студентами ВНЗ; 

2) щорічна сума виплат по кредиту дорівнює 15% від суми заробітної 

плати, яку отримує випускник ВНЗ, але не нижче, ніж 35% від суми мінімальної 

заробітної плати (обидва показники беруться за вирахуванням сум податку з 

доходів фізичних осіб і військового збору), округленої до найближчих 10 грн 

(тобто не менше, ніж 900 грн на місяць або 10,8 тис. грн на рік в цінах грудня 

2017 року);  

3) процентна ставка за кредитом на навчання дорівнює збільшеному на 2 

процентні пункти мінімальному з показників: річному індексу інфляції або 

річному індексу зростання заробітної плати.  

За таких умов при річному прогнозному рівні інфляції 12% держава може 

щорічно видавати студентам по 13 тис. грн кредиту на навчання на рік (у цінах 

грудня 2017 року), і ці кошти будуть гарантовано повернуті випускниками 

протягом 8 років після закінчення ВНЗ. Цієї суми (13 тис. грн на рік на одного 

студента) вистачить для забезпечення заробітної плати (з нарахуваннями) 

викладачів (виходячи з окладу доцента, обов’язкових надбавок і доплат 

відповідно до умов діючого законодавства та співвідношення кількості 

викладачів і студентів 1:12) (табл. 1).  

Звичайно, собівартість підготовки одного студента є вищою за 13 тис. 

грн, і різницю, як і раніше, студенти та батьки повинні будуть оплатити 

самостійно протягом періоду навчання, але ця сума буде вже значно меншою, 

ніж повна вартість підготовки.  



322 

 

 

Таблиця 1 – Розрахунок видатків на заробітну плату викладачів  

(на групу з 12 студентів) 

Оклад 

доцента,  

грн / міс 
 

Надбавки і доплати, % 
Оздо-

ровчі, 

грн / 
рік 

Загальна сума видатків на оплату 

праці викладачів 

за 

науковий 

ступінь 

за вчене 

звання 

за 

стаж 

заробітна 

плата,тис. грн 
(гр. 1 × (100 + гр. 2 + 

гр. 3 + гр. 4)/100 + гр. 

5) 

заробітна плата з 

нарахуваннями, 

тис. грн 
гр. 6 × 1,22 

1 2 3 4 5 6 7 

6293 15 25 20 6293 127,1 155,1 

Сума, яку оплатять 12 студентів за рахунок кредитних коштів 

(виходячи з суми кредиту 13 тис. грн на рік на студента) 
156,0 

Джерело: розраховано авторами в цінах грудня 2017 року на підставі наказу МОН України від 

26.09.2005  «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» № 557. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1130-05; постанови КМУ від 31.01.2001 «Про реалізацію 

окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 

25 Закону України "Про загальну середню освіту" частини другої статті 18 і частини першої 

статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-

2001-%D0%BF 

 

За розглянутих умов для щорічної видачі кредитів 250 тис. студентам (це 

середній контингент студентів, які навчаються на платній основі у ВНЗ, 

підпорядкованих МОН України) повинно постійно обертатись близько 21,5 

млрд. грн (у цінах грудня 2017 року).  Щорічні «вливання» коштів у програму 

протягом перших шести років становитимуть 2,3-3,2 млрд. грн. Порівняно, 

наприклад, з видатками на утримання державного апарату, ці суми не є занадто 

обтяжливими для бюджету, але з метою більш раціонального використання 

державних коштів варто також розглядати перспективи залучення до програми 

кредитування державних банків. 

Запропоновані умови кредитування є прийнятними з точки зору 

бюджетного менеджменту: розрахунковий коефіцієнт повернення є більшим за 

одиницю і, відповідно, через декілька років нові студенти будуть 

забезпечуватися кредитами повністю за рахунок тих коштів, які повертаються 

випускниками.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в Україні механізми 

кредитування на здобуття вищої освіти з виплатами, які залежать від рівня 

доходів випускників, можуть поступово впроваджуватись на практиці. Чим 

нижчим буде рівень інфляції, тим сприятливіші для студентів умови 

кредитування може бути забезпечено, і тим більший процент витрат на навчання 

буде покриватися за рахунок кредитів.  
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ - ПРІОРИТЕТНІСТЬ 

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Ст. Зонов Д.І., канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

 Управління інформаційними технологіями, управління часом і 

управління персоналом — основні функціональні області управління проектами 

яким присвячено більшість робот сучасних авторів. Для інвестиційно-

будівельних проектів пріоритет управління вартістю є головним фактором. 

Застосування арсеналу методів і засобів управління проектами при 

реалізації інвестиційно-будівельного проекту є найбільш об'ємним, 

деталізованим і більшою мірою структурованим дослідженням, що враховує 

конкретні цілі й завдання на кожній фазі життєвого циклу проекту для всіх його 

учасників. 

Інвестиційно-будівельний проект конкретизує вкладення інвестицій у 

будівельну діяльність, де створюються виробничі й невиробничі фонди й 

здійснюється технічне переозброєння. Практика інвестиційно-будівельної 

діяльності в Україні показує значну тривалість усіх процесів життєвого циклу 

інвестиційно-будівельний проект, які в 3-4 рази перевищує тривалість 

інвестиційних процесів-аналогів у США. 

Для того, щоб інвестиційно-будівельний проект був успішно 

реалізований на всіх його фазах і всіма його учасниками, проектом треба 

управляти, застосовуючи сучасні методи. У країнах з ринковою економікою, де 

застосовується професійне управління інвестиційним проектом, інвестиційний 

цикл скорочується на 30-40%, а витрати при збереженні високої якості 

зменшуються на 15-20%. 

Вартість окремих елементів інвестиційно-будівельного проекту — 

головна економічна категорія, що визначає взаємини учасників проекту й 

ефективність здійснення окремих елементів і інвестиційно-будівельного проекту 

у цілому. Визначивши вартість конкретних робіт, послуг, етапів, об'єктів та 

елементів інвестиційно-будівельного проекту, зіставивши ці дані із ціновою 

кон'юнктурою ринку й власними можливостями, учасники проекту ухвалюють 

рішення щодо доцільності своєї участі в інвестиційно-будівельному проекті. 

Багато ціноутворюючих факторів зовнішнього й внутрішнього оточення в 

умовах нестабільного будівельного ринку регіонів України необхідно 

враховувати команді управління інвестиційно-будівельним проектом і кожному 

учасникові проекту. У цьому зв'язку актуальним і пріоритетним завданням у 

системі управління проектами є створення системи управління вартістю 

інвестиційно-будівельного проекту. 

Слід розрізняти визначення вартості та ціноутворення. Складання 

кошторису містить у собі розробку оцінки ймовірних кількісних результатів 

(скільки буде коштувати організації виконавцю випуск продукту або надання 

http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&lin=1&futf8=1&ll=1&gp=1&look=default&sc1=1&sc2=1&ref=http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=%26lin=1%26ll=1%26gp=1%26look=default%26sc1=1%26sc2=1%26nl=1%26req=2%26au=Woodhall,%2520Maureen&nl=1&req=2&au=Woodhall,%20Maureen
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послуги). Ціноутворення — це ділове рішення (скільки організація виконавець 

запросить за продукт або послугу), тому визначення кошторису 

використовується як один з багатьох факторів [1]. 

Система контролю повинна передбачати: 

 облік і аналіз впливу ціноутворюючих факторів (зовнішніх і 

внутрішніх), що виявляють вплив на кошторисну вартість і договірну ціну 

інвестиційно-будівельний проект і його частин з метою ефективного 

використання всіх ресурсів; 

 визначення відхилень від планової вартості по ключових датах з метою 

внесення змін (регулювання) і коригувальних впливів на реалізацію 

інвестиційно-будівельний проект; 

 запобігання некоректних, необґрунтованих змін і раніше запланованих 

помилкових розв'язків за вартістю інвестиційно-будівельний проект; 

 управління фактичними змінами по ключових датах з метою 

досягнення запланованих результатів інвестиційно-будівельний проект; 

 інформування відповідних учасників проекту про офіційно прийняті 

зміни й регулюючих впливах на вартісні показники проекту. 

Контроль вартості містить у собі пошук причин як позитивних, так і 

негативних відхилень. Він повинен бути чітко інтегрований з іншими процесами 

контролю (контроль змін параметрів предметної області, контроль розкладу, 

контроль якості й інші). На цьому етапі ухвалюються нові рішення, змінюються 

старі вартісні показники планів, графіків, прогнозуються обсяги, строки, 

вартість і інші параметри інвестиційно-будівельного проекту, а також ведеться 

база даних як за вартістю інвестиційно-будівельного проекту, так і по 

управлінню проектом у цілому. 

На стику двох функціональних областей — управління вартістю й 

управління часом — у процесах календарного планування застосовується метод 

освоєного обсягу, що вимагає детальної структуризації системи управління 

вартістю інвестиційно-будівельного проекту. 

Мазур, Шапіро та ін. [2] вважають, що основним документом, за 

допомогою якого здійснюється управління вартістю проекту, є бюджет. 

Бюджетом називається директивний документ, що представляє собою реєстр 

планованих видатків і доходів з розподілом по статтях на відповідний період 

часу. У цім визначенні цілком ясно сказане, що бюджет — це статті видатків та 

доходів. Таке трактування можна вважати основним на рівні фірми, але не на 

рівні окремого проекту. 

Особливої уваги заслуговують кошторису бюджети, що представляють 

собою, видатки. Кошторисна документація є важливої складової бюджетної 

документації у великих інвестиційних проектах» [3].  

На різних етапах інвестиційно-будівельний проект вартісні показники є 

пріоритетними в ряді інших факторів, що визначають вибір варіантів і ухвалення 

конкретного рішення. Так, при визначенні переможця підрядних торгів, у ряді 

всіх факторів (якість робіт, строки будівництва, наявність кадрів, фінансовий 

стан фірми, механізація робіт і ін.) Ціна предмета торгів є головним чинником і 

становить 50% і навіть 70% у загальній вазі всіх факторів. Практично всі 

інвестиційно-будівельний проект при їхнім завершенні й уведенні в 

експлуатацію мають значне подорожчання. Відомо багато значимих проектів, 

удорожавщих у кілька раз. Підвищуються нормативні строки (у країні величезні 

обсяги незавершеного будівництва) і погіршується якість проектів. 

Уважається, що ці негативні явища мають місце через украй низький 

рівень впровадження управління вартістю при здійсненні інвестиційно-

будівельний проект у росії. Недостатнє методологічне пророблення елементів 
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системи управління вартістю й прив'язка їх до практики вартісних розрахунків 

— одна з головних тому причин. На жаль, серед фахівців з управління 

проектами відсутнє розуміння значимості кожної й усіх функціональних 

областей управління проектами, їхніх пріоритетів. Розвиток фірм, 

інформаційних технологій і трансфер західних прикладних програм, високий 

рівень підготовки фахівців з іт явно неадекватні стосовно інших напрямків і 

функціям управління проектами. Важко назвати програмний продукт або 

комплекс, який би дозволив провадити вартісні розрахунки на всіх етапах 

реалізації інвестиційно-будівельний проект, оптимізувати їх для кожного 

учасника проекту й, звичайно, здійснювати управління вартістю у всіх процесах 

і на всіх фазах інвестиційно-будівельний проект. 

Практика в країнах ринкової економіки й майбутній вступ України в ВТО 

ставлять перед нами завдання не тільки технічного плану, а більшою мірою 

завдання підвищення ефективності реалізації інвестиційно-будівельних 

проектів, де головну вартість проекту складуть системи управління вартістю.  

Література: 1. Дорожкін в. Р. Точність розрахунків вартості будівництва // 

економіка будівництва. - 2009. - №7.; 2. Мазур і. І., Шапіро в. Д. І ін. Управління 

проектами. Довідкова допомога. - М.: Вища школа, 2014. 3. Ньюмэлл м. 

Управління вартістю проекту // директор ис. - 2012. - №7-8. 

 

ЩОДО ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

У  М. ЛЬВОВІ НА 2017-2019 РОКИ 

 

Тренер-консультант О. Івасів 

БФ «Творчий центр»ТЦК», м. Львів 

 

Підприємництво є обов’язковим елементом розвитку та ефективного 

функціонування економіки та засобом досягнення якісно нового рівня життя 

населення. Результативність функціонування бізнесу значною мірою залежить 

від підтримки як на державному, регіональному, так і на місцевому рівнях.  

Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Львові є важливим 

інструментом реалізації на місцевому рівні державної та регіональної політики 

підтримки підприємництва, зайнятості населення, інвестиційно-інноваційної 

стратегії та стратегії сталого розвитку. Метою Програми є сприятливі умови для 

ефективного функціонування підприємницького сектору м. Львова. При цьому, 

необхідно враховувати реалії і можливості міської економіки задля 

оптимального використання наявних та потенційних міських ресурсів, залучення 

широких верств населення до підприємницької діяльності. В свою чергу, 

сприятливим є середовище з чіткими і зрозумілими правилами ведення бізнесу – 

урегульованим нормативно-правовим полем з доступними матеріальними, 

інформаційними ресурсами, а також розвинутою бізнес – інфраструктурою: 

наявністю професійних спілок, асоціацій, підприємницьких об’єднань, умовами 

для розвитку різних форм бізнесу – як самозайнятих підприємців, так і 

виробничих, інноваційних, високотехнологічних підприємств.   

Основними проблемами розвитку підприємництва для початківців є: 

організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії 

переходу від реєстрації до початку діяльності, відсутність монетарних засобів 

заохочення започаткування підприємницької діяльності, відсутність спеціальних 

знань і навичок у започаткуванні власної справи, отримання приміщень в оренду 

на початковому етапі ведення бізнесу на пільгових умовах, недостатня 

інформаційна підтримка щодо питань започаткування і ведення власної справи, 
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брак дешевих фінансових ресурсів для розвитку підприємництва. Відповідно до 

Напряму «Ресурсне та інформаційне забезпечення, підтримка та розвиток 

кадрового потенціалу підприємництва» Програми сприяння розвитку 

підприємництва у м. Львові з 2009 року започатковано та постійно проводиться 

по теперішній час підприємницьке навчання.  Для підприємців-початківців та 

осіб, що планують розпочати власну справу і розглядають самозайнятість, як 

вихід з кризової ситуації, та для осіб, що бажають удосконалити свої вміння та 

навики, продовжено курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Цикл навчання 

складається з 10-ти тем – від логістики започаткування підприємницької 

діяльності до питань оподаткування, юридичних аспектів ведення бізнесу. 

Впродовж 2014-2016 років проведено 7 тридцятигодинних тренінгів «Вчимося 

бізнесу», у яких взяли участь 133 осіб. А протягом 2017 року у 7 десятиденних 

тренінгових навчаннях взяли участь 150 учасників. Даний курс навчання для 

початківців-підприємців постійно вдосконалюється відповідно до потреб 

цільової аудиторії, та є надзвичайно популярним у м. Львів. Після завершення 

тренінгових курсів багато учасників започатковують та активно провадять свою 

власну підприємницьку діяльність. Досить широко вона представлена і у 

креативній сфері. 

Список джерел інформації: 1. Програма сприяння розвитку підприємництва у м. 

Львові на 2017-2019 роки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://city-

adm.lviv.ua/lmr/economy/business/2900-prohrama-spryiannia-rozvytku-

pidpryiemnytstva-u-misti-lvovi-na-2017-2019-roky 2. Звіт по «Програмі сприяння 

розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 роки» за 2017 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/lmr/detalni-plani-

teritorij/690-ekonomika/pidpryiemnytstvo/3064-zvit-po-prohrami-spryiannia-

rozvytku-pidpryiemnytstva-u-misti-lvovi-na-2017-2019-roky 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

В РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

канд. екон. наук., доц. Федотова Т.А., студ. Іванківа В.І.  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

Однією з найбільш істотних проблем управління сучасною державою 

стала проблема зниження довіри та поваги до влади зі сторони громадян та 

приватного сектора економіки. Ключ до успіху у вирішенні цієї проблеми, до 

підвищення рівня поваги та довіри до влади лежить у налагодженні постійних 

взаємозв'язків та партнерських взаємодій між суспільством та владою, в 

забезпеченні зворотного зв'язку між суспільством як об'єктом державного 

регулювання та державною владою як регулятором суспільних відносин. Для 

практичної реалізації такого зворотного зв'язку, що визначається "зовнішніми" 

параметрами управління державою повинно бути його відкритість та прозорість.  

Постановка мети обумовлена гостротою питання прозорості та 

відкритості органів державної влади в реалізації публічної політики в сучасних 

євроінтеграційних глобалізаційних умовах. 

Проблему відкритості влади досліджували такі науковці, як: Е.Афонін, 

О.Бабінова, І.Василенко, Ю.Габермас, Н.Гудима, Д.Гунін, І.Жаровська, 

В.Мельниченко, І.Ібрагімова, В.Комаровський, С.Телешун, Є.Тихомирова та ін.  

Важливо зауважити, що поняття «відкритість» і «прозорість» не є 

повністю синонімічними. Відкритість представляє собою явище 

комунікативного характеру, суть якого в наявності каналів легального 

проникнення та впливу на владу всього спектру політичних, економічних та 

http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/business/2900-prohrama-spryiannia-rozvytku-pidpryiemnytstva-u-misti-lvovi-na-2017-2019-roky%202
http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/business/2900-prohrama-spryiannia-rozvytku-pidpryiemnytstva-u-misti-lvovi-na-2017-2019-roky%202
http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/business/2900-prohrama-spryiannia-rozvytku-pidpryiemnytstva-u-misti-lvovi-na-2017-2019-roky%202
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соціальних сил суспільства. Прозорість характеризується максимально 

можливою і законодавчо закріпленою і гарантованою доступністю для громадян 

та їх автономних об'єднань різних типів достовірної інформації про діяльність 

інститутів та органів держави. 

Відкритість та прозорість управління державою необхідні не лише для 

підвищення поваги та довіри до влади, а й для забезпечення стійкого механізму 

функціонування, як системи державного управління, так і політичної системи в 

цілому. Відкритість та прозорість управління державою – це конституційна 

основа роботи механізмів зворотного зв’язку, постійних взаємозв’язків та 

взаємодій суспільства та влади та підзвітності влади суспільству [3].  

В демократичній державі залежність та підзвітність державної влади 

громадянському суспільству здійснюється в першу чергу за допомогою 

основного політичного ланцюга, що включає: багатопартійну систему, що 

забезпечує політико-ідеологічне структурування  громадянського суспільства у 

формі автономних політичних об’єднань громадян – політичних партій; 

виборчий механізм, що, спираючись на багатопартійну систему, забезпечує 

регулярне проведення вільних та чесних виборів представників всього народу в  

органи державної влади та, перш за все, у парламент; парламент як 

загальнодержавний представницький орган, покликаний виражати волю народу 

в управлінні державою та грати ключову роль в системі органів державної влади 

в рамках принципу розподілу влади. 

Принципове значення має те, що основний політичний ланцюг залежності 

та підзвітності державної влади громадянському суспільству по своїй політико-

технологічній суті не покликаний та не в змозі забезпечити в повній мірі 

врахування всього різноманіття приватних та корпоративних інтересів громадян 

та інституціональних структур суспільства та практично постійно необхідних їм 

для вираження та захисту таких інтересів взаємодії зі структурами державної 

влади, та, перш за все, її виконавчої гілки. Однак, така взаємодія є природним 

елементом взаємовідносин між громадянським суспільством та державною 

владою і необхідною умовою забезпечення соціально-політичної стабільності та 

виробітки оптимальних державних рішень. Вона відбувалась, відбувається та 

буде відбуватись при будь-якій демократичній організації влади в державі. 

Проблема полягає лише у тому, у якій формі відбувається така взаємодія, як 

організовані та функціонують її механізми [1]. 

При цьому варто враховувати той факт, що сукупності приватних та 

корпоративних інтересів властива постійна динаміка та ситуаційна зміна її 

кількісних, якісних та змістовних параметрів в залежності від прийнятих 

державною владою рішень та здійснюваних нею дій, зміною поточної 

соціальної, економічної і політичної обстановки в країні. Наростання обсягів, 

соціальної, економічної і політичної значущості не врахованих державною 

владою при прийнятті рішень приватних і корпоративних інтересів громадян та 

інституційних структур громадянського суспільства створює загрозу втрати 

соціально-політичної стабільності і стійкості державного управління та в цілому 

політичної системи. Ця загроза багаторазово посилюється, коли державні 

рішення реально або, лише уявно, обмежують певні особисті і групові інтереси, 

а державна влада ігнорує необхідність роз'яснювати суспільству сенс і зміст 

своїх рішень і дій, обґрунтовувати їх пріоритетність для досягнення 

загальнонаціональних, загальнозначущих цілей розвитку по відношенню до 

приватних інтересів. 

Для запобігання такій загрозі в демократичній державі паралельно з 

основним політичним ланцюгом реалізується постійно діючий контур 

інформаційно-комунікаційних взаємодій між громадянським суспільством і 
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державною владою, який утворюють канали комунікацій «суспільство-влада» і 

«влада-суспільство». Інфокомунікаційні механізми, що забезпечують 

функціонування цих каналів, можуть стійко і ефективно працювати тільки при 

відкритості і прозорості для суспільства системи державного управління [2]. 

Таким чином, Підзвітність і зовнішній контроль з боку суспільства 

діяльності по управлінню справами держави становить необхідну компоненту 

управління сучасною державою. Така підзвітність і контроль, по-перше, 

забезпечують дотримання пріоритету загальнозначущих інтересів і цілей 

розвитку суспільства і держави над приватними і корпоративними інтересами 

окремих соціальних груп. А, по-друге, якщо і не повністю виключають різні 

зловживання і, перш за все, корупцію в сфері державного управління, яка є 

основним поживним середовищем і сферою поширення корупції, то істотно 

обмежують і гранично мінімізують можливості їх прояву. 

Література:  1. Дзюндзюк В.Б. Публічне адміністрування в Україні: навч. 

Посіб./В.Б. Дзюндзюк, Н.М.Мельтюхова, Н.В.Фоміцька ; за заг. ред. В.В. 

Корженка, Н.М. Мельтюхової. – Харків: Магістр, 2011. – 192 с. 2. Основи 

публічної політики та управління : навч. посіб. / С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. 

В. Рейтерович, О. Р. Титаренко, С. І. Вировий. – К. : НАДУ, 2011. – 310 с. 3. 

Гудима Н. В. Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного 

управління України / Н. В. Гудима // Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління: 25.00.01. – К. : Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, 2008. – 22 с. 
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У сучасних демократичних країнах одним з визначальних факторів 

громадянського суспільства є його розвиток як налагоджений інститут дієвих 

публічних послуг. Обраний Україною шлях до ЄС включає в себе кардинальні 

перетворення і реформування систем, які надають якісні публічні послуги. За 

недостатності демократичних засад взаємовідносин влади та суспільства, єдиних 

регламентованих професійних стандартів діяльності державних службовців, 

небажання державних службовців розробляти та впроваджувати дієві політичні 

рішення, маємо негативний вплив на довіру громадян до інститутів влади та 

іміджу держави у цілому. Як наслідок, одними з головних завдань сучасної 

держави є забезпечення відповідної якості послуг у публічній сфері та 

результативності їх надання. Поняття «публічні послуги» вивчали: В. Авер’янов, 

І. Венедиктова, В. Мамонова, С. Серьогін, Д. Сухінін, А. Чемерис, І. Шабатіна. 

Одні автори під терміном «публічні послуги», розуміють такий вид послуг, що 

надає публічний сектор при умові відповідальності публічної влади [2]. Інші 

вважають, що публічні послуги – це різноманітні послуги, що надають 

населенню органи державної влади і місцевого самоврядування та альтернативні 

структури [3]. Є думка, що публічні послуги можна визначити як послуги, які 

надаються фізичним та юридичним особам органами державної влади щодо 

реалізації прав та свобод інтересів у публічній сфері [4]. На законодавчому рівні 

термін «державні послуги» зустрічається у Законах України «Про оподаткування 

прибутку підприємств» та «Про систему оподаткування». Відповідно до Закону 

України «Про оподаткування прибутку підприємств», під державними 

послугами розуміються будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких 
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встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним 

особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок 

коштів відповідних бюджетів [1]. Проаналізуємо основні ознаки «публічної 

послуги», як правової категорії. Публічні послуги мають ряд специфічних ознак 

, що характеризують зміст послуг та визначають їх місце в системі публічних 

відносин  взагалі. Систематизуємо ознаки, зобразивши їх схематично (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Ознаки публічної послуги [3, с. 258-265]. 

 

Розглянемо класифікацію публічної послуги, в залежності від суб’єкта (табл. 1). 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування є тими 

суб’єктами, що надають такі послуги. Об’єктами публічних послуг можуть бути 

юридичні та фізичні особи. 

 

Таблиця 1 

Класифікація публічної послуги в залежності від суб’єкта, що надає публічні 

послуги. [4, с. 56-57] 

 
Вид послуг Визначення 

державні послуги дії державних органів, які стосуються реалізації функцій держави, 

будь-яка оплачувана послуга, що надається органами влади та 

створеними ними установами, які утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету, та встановлена законодавством обов’язковість її 

виконання  

управлінські послуги зміст функціонування державного органу, які стосуються  вироблення 

та реалізації державної політики з питань регулювання соціального 

життя чи певного сектору економіки  

адміністративні 

послуги 

дія органів влади, яка стосується забезпечення інтересів та свобод 

фізичних і юридичних осіб, в контексті законодавчо регламентованих 

порядків реалізації своїх повноважень, що є конкретизованими 

нормативно-правовими актами, які зареєстровані в порядку  

визначеному законом 

соціальні послуги комплекс правових, освітніх, економічних, психологічних, медичних, 

реабілітаційних та інших заходів, які спрямовані на окремі соціальні 

групи чи індивідів, що перебувають у складних життєвих ситуаціях та 

потребують, зовнішньої допомоги з метою поліпшення або 
відтворення їх життєдіяльності, адаптації у суспільстві та повернення 

їх до повноцінного життя 

житлово-комунальні 

або (муніципальні) 

послуги 

результат господарської діяльності, що спрямована на задоволення 

потреб фізичних або юридичних осіб для забезпеченні їх холодною та 

гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, 

опаленням, а також вивезення побутових відходів у встановленому 

законом порядку 

 

Ознаки 

публічна сфера їх 

надання 

ініціювання надання 

відповідних послуг 

фізичними та 

юридичними особами 

 

спрямованість послуг на 

реалізацію прав, свобод 

та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб 

суб’єктами надання послуг є органи 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 
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Така класифікація дає можливість виявити спектр та різноманітність публічної 

послуги, за умов приналежності її до суб’єкта. 

Поняття публічної послуги є надзвичайно складною та багатогранною 

категорією, але значно важливішим є якість надання такої послуги. Звідси 

випливає необхідність розбудови моделі «сервісної» держави, що має займатися 

наданням публічних послуг. За умов розбудови такої моделі будуть задіяні 

сучасні технології та відкритість стандартів, що буде сприяти їх розвитку. Такі 

технології і стандарти дозволять забезпечити перехід держави в сервісну 

організацію з наданням послуг населенню (громадянам) і суб’єктам 

господарської діяльності.  

Література: 1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // 

Відомості Верховної Ради України, 1995, № 4, ст. 28. 2. Шабатіна І. Досвід країн 

Європейського союзу з надання публічних послуг населенню / І. Шабатіна // 

Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін [та ін.]. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 2 (24). – С. 92–99. 3. Сухінін Д. Муніципальні 

послуги в системі публічних послуг / Д. Сухінін // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. 

наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 

2005. – Вип. 3 (21). – С. 258–265. 4. Галкин А. Федералізм і публічна сфера як 

вихідні поняття / А. Галкин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ji.lviv.ua/n23texts/galkin.htm. 
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Творчий світ змінився корінним чином. З появою Інтернету та його 

проникненням у кожний дім значимість матеріальної копії падає з 

катастрофічною для неї швидкістю. Сучасні твори знаходяться у комп’ютері, 

ноутбуці, планшеті, смартфоні. З будь-якого з цих пристроїв сьогодні можна 

отримати доступ до більшої кількості творів, ніж у всіх бібліотеках разом 

скажімо навіть 50 років тому. Кардинально змінилися методи заробітку на 

творах.  

В сучасних умовах автор, часто іде принципово новими шляхами. Йому 

достатньо на своєму сайті, каналі, блозі або сторінці у соціальній мережі 

викласти свою книгу або відео частково або повністю. У першому випадку 

можна повний доступ надавати після відповідної оплати за нього. А можливо 

основним джерелом прибутку зробити не безпосередньо внески споживачів 

контенту, а рекламні надходження, які будуть тим більшими чим більша 

кількість людей зацікавиться цим твором. В такому випадку автор прямо 

зацікавлений, щоб якомога більша кількість користувачів переглянула його твір і 

тому йому вигідно зробити доступ до нього абсолютно безкоштовним. Звісно це 

дещо умовно, тому що в кінцевому підсумку витрати на рекламу покриваються 

за рахунок покупців. 

Для передачі прав на використання твору існує цілий ряд традиційних 

ліцензій, які дозволяють автору передати повністю або частково свої права на 

твір [1]. 
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В таких умовах традиційна система авторського права стрімко застаріває і 

становиться перепоною для комерційного використання творів. Автору часто 

набагато вигідніше відмовитись від своїх майнових прав, які дають йому 

можливість безпосередньо заробляти на творі задля популяризації як твору так і 

себе і заробітку непрямими методами.  

Звісно також не слід міряти всіх творців однією мірою і не забувати, що 

значна кількість їх має виключно альтруїстичні міркування і хоче надати 

вільний доступ до своїх творів з метою самореалізації без наміру отримати з 

цього матеріальну вигоду.  

Однією за найбільш досконалих правових конструкцій, що дозволяють 

здійснювати просте, легальне і безкоштовне розповсюдження результатів 

інтелектуальної діяльності в сфері культури, освіти і науки, є ліцензії Creative 

Commons (СС). 

Пакет ліцензій Creative Commons був розроблений некомерційною 

організацією з аналогічною назвою, створеною у 2001 році в США Л. Лессінгом, 

Х. Абельсоном та Е. Елдремом, та оприлюднений у грудні 2002 року. Ліцензії 

Creative Commons базуються на авторському праві та дозволяють авторам та 

правовласникам розповсюджувати свої твори на визначених ними умовах. Різні 

поєднання «дозволених» і «заборонених» форм використання маркуються 

певними графічними символами, що дозволяє легко ідентифікувати, у тому числі 

неспеціалістами у галузі права. Основним стрижневим принципом системи 

Creative Commons є перехід від принципу «всі права захищені» до принципу 

«деякі права захищені». А споживачі, в свою чергу, мають змогу зручно і 

безкоштовно використовувати ці твори не турбуючись про порушення авторських 

прав.  

Creative Commons опублікувала щорічний звіт State of the Commons за 

2016 рік, який демонструє ріст популярності вільних ліцензій у всьому світі [2]. 

Розглянемо динаміку росту кількості ліцензій Creative Commons за останні ріки. 

 

 

Рисунок 1 - Динаміка використання ліцензій Creative Commons 2006-2016 рр. 

 

Розподіл використання ліцензій в 2016 році в залежності від їх типу виглядає 

таким чином (рис. 2). Як видно з цього графіку найбільшою популярністю 
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користуються ліцензії вільної культури СС BY-SA та СС BY, які разом 

становлять більше половини від усіх використаних ліцензій. Найбільші контент 

ними платформами, які активно використовують ліцензії Creative Commons та 

динаміка ліцензій на них за останні три роки наведені в табл. 1. 

 

 
Рисуноу 2 - Використання ліцензій СС різних типів в 2016 році 

 

Таблиця 1 Динаміка використання ліцензій СС на деяких контентних платформах 

Контентні платформи 2014 2015 2016 

Flickr(зображення і відео) 307 356 381 

Wikipedia (вільна енциклопедія) 34 35,9 42,5 

YouTube (відео) 10 13 30 

500px (зображення) 0,5 0,661 0,858 

Jamendo (музика) 0,4 0,496 0,532 

PLOS (наукові статті) 0,1 0,14 0,16 

 

В табл. 2 наведена ця інформація у відносних цифрах за останні 3 роки. За базу 

порівняння був взятий 2014 рік. 

 

Таблиця 2. Динаміка використання ліцензій СС на провідних контентних 

платформах (у % до 2014 р.) 

Контентні платформи 2014 2015 2016 

Flickr(зображення і відео) 100 116 124 

Wikipedia (вільна енциклопедія) 100 106 125 

YouTube (відео) 100 130 300 

500px (зображення) 100 132 172 

Jamendo (музика) 100 124 133 

PLOS (наукові статті) 100 140 160 

Як видно з наведених даних усі платформи можна умовно розподілити на три 

групи: з великими темпи росту – 300% (YouTube); з середніми – 160-172% 

(PLOS, 500px); і з відносно повільними 124-133 % (Flickr, Wikipedia, Jamendo).  

Наведені в статті дані свідчать, що кількість творів, що вільно доступні під 

ліцензіями Creative Commons постійно зростає. Хоча, треба відзначити, що 

темпи цього зростання на більшості платформ (крім YouTube) не дуже високі.  

 

інші вільні 
ліцензії

2%

CC0
6%

CC BY

20%

CC BY-SA
37%

CC BY-ND

2%

CC BY-NC
6%

CC BY-NC-
SA

13% CC BY-NC-

ND
14%

Невільні 

ліцензії
35%



333 

 

Список літератури 1. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна 

власність: підручник. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 320 с. 

2. https://creativecommons.org. 

 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

 

К.е.н., доц. Маковоз О.С., слухач магістратури Бабула О.О. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

Питання проблем та перспектив розвитку страхування життя викликає 

інтерес як серед науковців, так і серед широких верств населення. В.Д. 

Базилевич досліджував теоретичні основи функціонування страхування життя як 

елементу особистого страхування [1-2]. О.О. Радецька [3] у свої роботах 

приділяє увагу класифікації факторів, які гальмують розвиток страхування 

життя в Україні . Є.Ю. Ткаченко та О.В. Яришко [4] пропонують заходи для 

стимулювання і розвитку вітчизняного ринку страхування життя . 

Проте недостатньо дослідженим залишається питання сучасного стану 

ринку страхування життя в умовах військово-політичної та економічної 

нестабільності, реалізації іноземного досвіду та інноваційних страхових 

продуктів у цій сфері. 

Законодавче регулювання відносин між страховиком і страхувальником у 

сфері страхування життя відбувається на підставі Закону України «Про 

страхування» від 7 березня 1996 року № 85/96-вр з урахуванням останніх 

коригувань від редакції Закону N 1792-VIII ( 1792-19 ) від 20.12.2016). Головним 

державним органом, який здійснює регулювання і нагляд за діяльністю 

страхових компаній, страхових брокерів та інших учасників ринку фінансових 

послуг, є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг відповідно до Указу Президента України від 23 

листопада 2011 року № 1070/2011. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 

небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом 

на 30.09.2017 становила 296, у тому числі СК «life» 1 – 34 компанії, СК "non-life" 

– 262 компанії, (станом на 30.09.2016 – 323 компаній, у тому числі СК "life" – 43 

компанії, СК «non-life» – 280 компаній). Кількість страхових компаній має 

тенденцію до зменшення, так за 9 місяців 2017 року порівняно з аналогічним 

періодом 2016 року, кількість компаній зменшилася на 27 СК [5]. 

Страхова галузь України, як і вся її економіка, зазнає нині 

безпрецедентних змін – політичних, юридичних, економічних, соціальних, 

технологічних. Важливого значення набуває вироблення стратегії розвитку 

страхових відносин між дійовими особами ринку - страховиками та 

страхувальниками.  

У перших - досягнення надійності та платоспроможності на час їх дії за 

рахунок розширення страхового поля та точного визначення страхових тарифів.  

У других - ріст довіри до страховиків. Страхування життя є необхідним 

атрибутом ринкової економіки. 

Згідно з Законом України «Про страхування» страхування життя – це вид 

особистого страхування,  який передбачає обов'язок страховика здійснити 

страхову виплату згідно з  договором  страхування у разі смерті застрахованої 

особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття 

застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) 

досягнення  застрахованою  особою визначеного  договором віку [6]. Саме 

страхування життя в розвинених країнах світу є важливим інструментом 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1792-19
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соціального захисту населення і могутнім джерелом інвестування національних 

економік. У розвинутих країнах страховий бізнес забезпечує дієвий захист 

соціальних і майнових прав та інтересів громадян від ризиків, сприяє 

підтриманню соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки 

держави; він є потужним засобом акумулювання коштів для інвестування в 

економіку.  

У порівнянні з 2016 роком на 6 546,9 млн. грн. (26,4%) збільшився обсяг 

надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій2 

збільшився на 1 202,5 млн. грн. (6,1%). Збільшення валових страхових премій 

відбулося майже по всім видам страхування, а саме: страхування фінансових 

ризиків (збільшення валових страхових платежів на 1 458,0 млн. грн. (58,6%)); 

страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 988,8 млн. грн. 

(35,2%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

(збільшення валових страхових платежів на 970,8 млн. грн. (57,3%)); 

автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») (збільшення валових 

страхових платежів на 921,7 млн. грн. (13,6%)); страхування відповідальності 

перед третіми особами (збільшення валових страхових платежів на 694,8 млн. 

грн. (54,6%)); страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових 

платежів на 635,0 млн. грн. (22,6%)); медичне страхування (збільшення валових 

страхових платежів на 362,3 млн. грн. (20,2%)); страхування від нещасних 

випадків (збільшення валових страхових платежів на 309,6 млн. грн. (51,9%)); 

авіаційне страхування (збільшення валових страхових платежів на 226,3 млн. 

грн. (55,6%)). Високий рівень валових та чистих страхових виплат 

спостерігається з медичного страхування – 55,5% та 59,1%, за видами 

добровільного особистого страхування – 38,0% та 41,6%, за видами 

недержавного обов’язкового страхування – 36,4% та 36,7% (з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 46,2% 

та 46,1%) відповідно. 

Страхові резерви станом на 30.09.2017 зросли на 2 327,7 млн. грн. (12,0%) 

у порівнянні з аналогічною датою 2016 року, при цьому технічні резерви зросли 

на 1 772,1 млн. грн. (14,8%), а резерви зі страхування життя зросли на 555,6 млн. 

грн. (7,4%) [7].  

В умовах розбудови соціально-орієнтованої економіки, де найбільш 

ефективним та потенційним фактором виробництва є людський капітал, а 

основною метою функціонування економіки стає повноцінний розвиток 

людського суспільства, все більшого значення набуває питання захисту здоров’я 

і життя людини, підтримання умов нормальної життєдіяльності. На жаль, в 

Україні соціальній складовій економічного розвитку приділяється недостатньо 

уваги, що призводить до зниження життєвого рівня населення та уповільнення 

темпів економічного зростання. Ефективним рішенням цієї проблеми може 

стати повноцінна система страхування життя, яке дасть змогу захистити особу 

або її родину від економічної дестабілізації внаслідок смерті страхувальника та 

створить підґрунтя для повноцінної життєдіяльності кожної людини у разі 

дожиття до обумовленого у страховому договорі віку. Проте для досягнення 

максимальної ефективності від реалізації цього страхового продукту необхідно 

провести його комплексне дослідження, визначити заходи для поширення 

страхування життя для пересічних громадян.  

Страхування життя є одним з найважливіших видів соціального захисту, а 

також  джерелом інвестування в економіку країни.  

Тривала економічна криза в Україні призвела до різкого падіння рівня 

життя більшості населення. У людей практично немає вільних коштів для того, 

щоб скористатися послугами страхових компаній, які здійснюють страхування 
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життя. В Україні страхування життя становить лише 0,66 % страхового ринку. 

Крім того, потрібно відновити довіру до страхової галузі як інституту соціально-

економічного захисту, інформуючи населення про стан страхового ринку і 

рівень державного контролю за його діяльністю, проводити роз'яснювальну 

роботу про необхідність і економічну доцільність страхування. 

Існує цілий ряд причин, наявність яких не дає можливості для 

повноцінного становлення і розвитку цього виду страхування: відсутність 

належної законодавчої бази, обмежена кількість учасників ринку страхування 

життя, існуючий рівень інфляції, а також низький рівень прибутків населення та 

їхньої довіри до страхування і цілий ряд інших. 

Реформування системи пенсійного забезпечення повинно передбачати 

розвиток страхування життя, що дозволить мобілізувати значні грошові 

заощадження громадян з метою збільшення інвестиційних ресурсів для розвитку 

економіки та створити належний рівень фінансового забезпечення громадян при 

виході на пенсію за віком, інвалідністю чи при тимчасовій непрацездатності або 

безробітті. 
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СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

  

К.э.н., доц. Маковоз О.С., слушатель магистатуры Cамедова С.А. 

Харьковский национальный университет внутренних дел 

 

Процессы глобализации современного мира выступают катализатором 

развития интеграционной хозяйственной деятельности на уровне субъектов 

хозяйствования, а растущий уровень международной конкуренции вынуждает 

их искать пути объединения усилий в борьбе за выживание и достижение более 

высоких рыночных позиций. Стабильность экономики государства 

предусматривает надежность каждого из элементов экономической системы, 

защита всех форм собственности, создание гарантий для эффективной 

деятельности субъектов рынка, способность к развитию и прогрессу, что 

обеспечивает экономическую безопасность на национальном уровне. 

Большинство ученых считают, что основой обеспечения безопасности страны 

является целенаправленная деятельность государства по созданию необходимых 

условий для поддержки, в стратегически длительном периоде, конкурентного 
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преимущества ведущих отраслей национальной экономики на внешних рынках 

за счет постоянного поступательного развития приоритетных направлений 

экономической деятельности [1, с. 55].  

Л. С. Шевченко, О.А. Гриценко, С.М. Макуха констатируют, что 

«экономическую безопасность вообще надо рассматривать как важнейшую 

качественную характеристику экономической системы, определяющая 

способность поддерживать последовательную реализация национально-

государственных интересов, устойчивую дееспособность хозяйствующих 

субъектов, нормальные условия жизнедеятельности населения» [2, с. 11]. 

Одним из основных элементов институционализации рыночной 

экономики является развитие корпоративного сектора. Опыт зарубежных стран 

показывает, что корпоративные структуры, зачастую акционерные компании, 

является основой современной экономики. Корпоративная форма 

хозяйствования возникает, прежде всего, для того, чтобы концентрировать 

разрозненные капиталы с целью более продуктивного применения. В 

дальнейшем на первый план в деятельности предприятий выдвигается 

минимизация производственных затрат в условиях несовершенной конкуренции 

и максимально возможная реализация преимуществ корпоративной организации 

бизнеса. Экономическая реализации корпоративной формы собственности 

заключается в двух взаимосвязанных процессах. Во-первых, в развитии 

отношений совместного присвоения условий производства, возникающие на 

основе объединения индивидуальных капиталов, а во-вторых, в присвоении 

дохода как конечного результата корпоративного предпринимательства. 

Корпоративная безопасность включает в себя множество понятий, 

регламентов и систем: режим защиты коммерческой тайны, внутренняя работа с 

сотрудниками с целью предотвращения негативных явлений, бизнес разведка и 

экономическая безопасность, информационно-аналитическая работа в интересах 

безопасности, технический и физическую защиту имущества и сотрудников. 

Указанное выше далеко не полный перечень направлений работы в обеспечении 

безопасности крупного коммерческого предприятия. Корпорации выбирают 

свои приоритеты в развитии вышеуказанных направлений обеспечения 

безопасности, это зависит от оценки степени угроз, которая в свою очередь 

зависит от вида и масштаба деятельности компании. Как правило, оценку угроз 

проводит или руководитель, или начальник службы безопасности, или 

независимый аудитор в области безопасности. Оценка угроз постоянно 

корректируется в процессе развития бизнеса. Наиболее актуальной сегодня 

является внутренняя работа корпораций с сотрудниками с целью 

предотвращения негативных явлений, проводится различными методами. 

Отметим работу с источниками внутри компании по выявлению информации 

сигнального (опасного) характера, постановку конкретных задач сотрудникам 

безопасности по контролю за выполнением тех или иных режимных 

мероприятий, утвержденных совместным приказом по организации, а также 

технические методы и способы контроля. Относительно технических мер 

контроля существуют проблемы при их проведении в отношении сотрудников, 

эта процедура должна в обязательном порядке закрепляться письменного 

согласия самого сотрудника при приеме на работу, только тогда это будет 

законным. В работе с сотрудниками очень важна и профилактическая работа: 

проверки при приеме на работу, профилактические беседы, предупреждающие 

сотрудников от противоправных и опасных для компаний действий, регулярные 

занятия с сотрудниками по режиму защиты коммерческой тайны и другие 

мероприятия. 
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Роль корпоративной безопасности в обеспечении жизнедеятельности 

предприятия, ее успешного продвижения в бизнесе очень важна. Это 

подтверждают статистические данные о расходах на обеспечение безопасности в 

ведущих западных компаниях. Иногда затраты в этой области достигают, по 

разным данным, до 30% от прибыли предприятия. 

Корпоративная безопасность помогает обеспечению состояния 

защищенности имущественных интересов собственников бизнеса, систем 

гарантий и мер, обеспечивающих: контроль собственников за принадлежностью 

им компании, возможность своевременного предотвращения конфликтов с 

совладельцами, менеджментом, наличия механизмов защиты в случае 

нарушения прав владельца бизнеса другими лицами. 

В современных условиях хозяйствования действующим 

законодательством Украины правоотношения, возникающие в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности, должным образом не 

урегулированы. В частности, это позволяет некоторым субъектам 

хозяйствования осуществлять противоправные рейдерские действия незаконно 

отбирать с помощью, по сути, мошеннических схем имущество у собственников, 

дестабилизировать нормальные рыночные отношения и процессы 

хозяйствования. Сейчас в Украине объектами рейдерских захватов становятся не 

только малые и средние предприятия, но и мощные хозяйственные общества. 

Это представляет реальную опасность для развития корпоративного сектора 

отечественной экономики, сохранение его конкурентных позиций на внутреннем 

и мировом рынках, наносит непосредственно ущерб отдельным лицам, 

гражданам Украины.  

На современном этапе развития национальной экономики перед 

субъектами рынка требуется соблюдение основних принципов корпоративной 

социальной ответственности: доверие, справедливость, открытость, 

прозрачность.  

Корпорации, стратегией которых является досрочное успешное 

функционирование на рынке, не могут пренебрегать мерами по социальной 

ответственности. Наоборот они пытаются создать себе имидж социально 

ответственных субъектов хозяйствования. Корпоративная социальная 

ответственность заключается в том, что компании пытаются оправдать 

ожидания общества согласно выпускаемой продукции или услуг и 

одновременно формируют высокие общественные стандарты, внося, таким 

образом, вклад в повышение качества и уровня жизни в стране. 

Осложнения бизнес-среды, обострение конкурентной борьбы и 

возникновение новых видов угроз, отличающиеся высокой динамикой развития, 

требует от субъектов хозяйствования наличии эффективно действующего 

механизма безопасности, способного оперативно действовать в чрезвычайных 

условиях. Эффективная система корпоративной безопасности в области 

внутренней работы с сотрудниками защищает бизнес от любых агрессивных 

воздействий, создает фундамент для принятия компанией важных 

управленческих решений, связанных с новыми партнерами и дорогими 

проектами, обеспечивает руководство конфиденциальной информацией и 

формирует бизнес-процессы таким образом, чтобы полностью защититься от 

угроз. 

Внедрение эффективного механизма обеспечения корпоративной 

безопасности субъекта хозяйствования  – это стратегическое решение 

владельцев бизнеса. Стратегия корпоративной безопасности означает умение 

эффективно использовать имеющиеся материальные и интеллектуальные 

ресурсы в целях достижения максимально возможных результатов. Стратегия 
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корпоративной безопасности предусматривает определение основных 

долгосрочных целей и задач предприятия, прием курса действий и размещение 

ресурсов, необходимых для выполнения этих целей. Разработка стратегии 

корпоративной безопасности субъекта хозяйствования позволит обеспечить 

эффективное использование ресурсов и технологий, а тем самым позволит 

занять устойчивое положение на рынке. 
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Отримання достовірної, своєчасної, повної бюджетної інформації – одна з 

ключових умов формування демократичного суспільного ладу. Адже бюджет є 

основним фінансовим планом держави, а відповідно кожен громадянин має 

зацікавленість в ключових аспектах формування та використання публічних 

коштів бюджету, що безпосередньо впливають на рівень його життя. Окрім 

інформаційної складової, транспарентність бюджетного процесу включає 

можливість безпосередньої участі зацікавлених осіб в складанні бюджету та 

контролі за напрямами використання коштів. Лише при безпосередній участі 

громадянського суспільства бюджет може задовольняти потреби більшості 

членів суспільства. Відсутність будь-якої складової транспарентності 

бюджетного середовища знижує довіру до влади та підриває основи 

представницької демократії. Найбільш ґрунтовні дослідження транспарентності 

бюджетної системи проводить організація Міжнародне бюджетне партнерство 

(IBP) за підтримки МВФ, ОЕСР та інших партнерів. Згідно методики досліджень 

транспарентність бюджетного середовища включає три складові: відкритість 

бюджетної інформації, стан та ефективність нагляду, рівень громадської участі у 

бюджетному процесі [1]. 

Найвагомішою складовою, що піддається оцінці Міжнародного 

бюджетного партнерства, є група показників відкритості бюджетної інформації. 

Це наглядно підтверджується структурою питань, що оцінюються незалежними 

експертами. Приблизно 75% питань відноситься до оцінки саме обсягу 

бюджетної інформації, що надається органами публічної влади для 

громадськості. Згідно останнього опублікованого звіту за 2017 рік, з переліку 

досліджуваних країн аж 47 мали низький рівень відкритості бюджетної 

інформації (оцінка нижче 40 балів); обмежений рівень – 42 країни (41-60 балів), 

а достатній лише 26 країн (61-100 балів). Виходячи з цього 75% країн не мали 

достатнього рівня бюджетної транспарентності. Аналізуючи контентну складову 

опублікованих звітів, було встановлено, що більшість країн надають достатньо 

інформації стосовно власних доходів та витрат, проте обмежують інформацію 

стосовно стану державного боргу чи фінансових ризиків країни. Погіршують 

отримані оцінки ситуації, коли бюджетні документи публікуються із 

запізненням. Експертами відмічено, що близько 20% документів, що 

складаються державними органами влади відносно бюджетної сфери, не 

публікуються відкрито в електронному вигляді. 
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Лідерами за рівнем відкритості бюджетної інформації у світі стали Нова 

Зеландія (89 балів), Південно-Африканська республіка (89 балів), Швеція (87 

балів), Норвегія (85 балів) та Грузія (82 бали). Найгірші показники відкритості 

бюджетної інформації за результати огляду у 2017 році продемонстрували 

Екваторіальна Гвінея, Катар, Ємен, Лесото, Нігер. Жодна з зазначених країн не 

публікує в відкритому доступі будь-які бюджетні документи. Цікавим є те, що в 

основі подібного розподілу країн за рівнем бюджетної відкритості не існує 

жодної політичної, регіональної, економічної, культурної складової. Відмітимо, 

що 11 країн, що публікують усі 8 ключових бюджетних документів, географічно 

представляють різні регіони світу (Болгарія, Грузія, Індонезія, Італія, Йорданія, 

Мексика та інші). Тобто ключову роль в налагодженні транспарентного 

бюджетного середовища мають уряди країн, що переймаються підтримання 

демократичних цінностей громадянського суспільства. 

Якщо брати до аналізу загальну тенденцію зміни транспарентності 

бюджету, починаючи з 2006 року, то лише за останній період з 2015 року по 

2017 рік спостерігалося деяке глобальне зниження ступеню відкритості, що є 

загрозою загальносвітовим демократичним процесам. Ключову роль в даній 

негативній тенденції відіграло зниження попередньо вищого ступеня 

доступності бюджетної інформації для громадськості в країнах Африканського 

регіону, де середній показник бюджетної транспарентності знизився на 11 

пунктів. Відмітимо, що з 27 досліджуваних країн у регіоні, аж 22 

продемонстрували зниження бюджетної прозорості. Найбільшого зниження 

транспарентності зазнали Ботсвана (47 балів у 2015 році та 8 у 2017 році); 

Танзанія (46 балів у 2015 році та 10 балів у 2017 році); Камерун (44 бали у 2015 

році та 7 балів у 2017 році). Інші регіони світу в цілому істотних змін стану 

відкритості бюджетної інформації не продемонстрували. 

Дослідниками бюджетної транспарентності особливу увагу було 

відведено прикладам найбільш успішних країн, що продемонстрували суттєве 

покращення відкритості бюджетної інформації за майже десятиліття проведених 

досліджень. Мексика показала зростання оцінок з 55 балів у 2008 році до 79 

балів у 2017 році не дивлячись на те, що вона є країною з економікою 

побудованою на експорті вуглеводнів. Сенегал продемонстрував приклад 

істотного росту оцінок з 3 балів у 2008 році до 51 балу в 2007 році не зважаючи 

на складну соціальну та економічну ситуацію в країні. Грузія стала прикладом 

успішного становлення на демократичний шлях розвитку, що відобразилося на 

зростанні оцінок відкритості бюджету з 53 балів у 2008 році до 82 у 2017 році. 

Також показовим є приклад Йорданії, яка є відносно закритою країною 

Середнього сходу, але демонструє достатній рівень бюджетної відкритості (63 

бали у 2017 році). Слід відмітити, що різні об’єктивні умови не завадили цим 

країнам рухатися в напрямку демократизації бюджетного процесу. Отримані 

позитивні оцінки бюджетної транспарентності є результатом спільних зусиль 

органів державної влади та активного громадянського суспільства. 

Другою групою показників, що оцінюють стан бюджетної 

транспарентності є індикатори стану та ефективності бюджетного нагляду. 

Глобальні тенденції свідчать, що лише 28% країн досягли адекватного рівня 

законодавчого нагляду за бюджетним процесам. Новим аспектом розгляду стану 

нагляду за державним бюджетом є оцінка діяльності незалежних наглядових 

органів. Дослідження вказує, що незалежні наглядові інституції, що 

контролюють всі етапи бюджетного процесу, існують в 24% країн. Відмічено, 

що лише 8 країн мають незалежні наглядові органи з достатнім обсягом 

фінансування, а в інших випадках існують певне обмеження повноважень або 

недостатнє фінансування. В 44% країн виявлено проблеми щодо успішного 
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внесення поправок до бюджету, що були рекомендовані наглядовими органами. 

Країнами-лідерами за станом та ефективністю бюджетного нагляду було 

визнано Норвегію (91 бал), Німеччину (89 балів), Францію (85 балів), Індонезію 

(85 балів). Україна займає 9 позицію в загальносвітовому рейтингу з оцінкою 83 

бали, що є позитивним здобутком.  

Дослідження стану громадської участі у бюджетному процесі вказало, що 

середньосвітовий рівень був оцінений лише у 12 пунктів зі 100 можливих. 

Жодній з досліджуваних країн не була надана оцінка на достатньому рівні 

(більше 61 бала). Відмітимо, що 4 країни демонстрували помірний стан участі 

громадськості в бюджетному процесі: Нова Зеландія (59 балів); Великобританія 

(57 балів); Австралія (41 бал) та Філіппіни (41 бал). Україна займає 11 місце в 

світі за досліджуваною групою транспарентності бюджетного процесу. Робота 

по залученню населення до участі в бюджетному процесі є достатньо складним 

процесом, що потребує перш за все часу для зміни суспільної свідомості, але 

окрім цього необхідно створити оптимальний механізм для залучення 

громадськості. 

Отже, недотримання достатнього рівня відкритості бюджетної 

документації, ефективності бюджетного нагляду та громадської участі 

послаблює зв’язок між пріоритетами суспільства та діями державних органів 

влади підриваючи засади демократичності державного управління. Дотримання 

ключових принципів транспарентності бюджетного процесу однозначно 

посилює цінності представницької демократії. Задачею далекоглядних органів 

державної влади є усунення очевидних бар’єрів між державою та суспільством в 

сфері бюджетних відносин. Запорукою ефективної системи публічних фінансів є 

відкритість бюджетної інформації, адекватний рівень нагляду та участі 

громадськості.  

Література: 1 International Budget Partnership [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.internationalbudget.org. 

Виконано в межах держбюджетної теми: «Формування системи 

забезпечення прозорості публічних фінансів як передумова боротьби з 

корупцією в Україні» (номер державної реєстрації теми 0118U003585) 

 

РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В ЕФЕКТИВНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Ст. гр. МО50 Несен Д. А., к. н. держ. упр., доц. Круглов В. В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Розвиток інформаційних технологій є природним процесом для сучасного світу. 

Технології інтегруються в усі сегменти людської діяльності – починаючи з 

найпростіших мобільних додатків, закінчуючи складним програмним 

забезпеченням.  

У системі публічного адміністрування також необхідно використовувати 

ефективні новітні методи та технології управління. Електронний уряд є 

інноваційним напрямком, що останнім часом набув стрімкого розвитку. 

Електронний уряд  це модель публічного управління, яка полягає в активній 

участі громадян у державотворенні, та у необхідності розвитку інтегрованих 

процесів між державними органами, асоціаціями громадського суспільства та 

бізнес структурами на основі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Електронний уряд країн став набувати все більшого розповсюдження в 

суспільстві [1].  

https://www.internationalbudget.org/
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Український уряд також впроваджує нові досягнення у сфері технологій. Це – 

електронні сервіси, державні сайти, зворотній зв'язок, подання електронних заяв 

та інше. Така взаємодія полягає у здійсненні безлічі операцій через Інтернет, 

телефон, громадські центри, бездротові пристрої та інші системи зв'язку. 

Сьогодні в Україні в он-лайн режимі є можливість здійснювати платежі, 

зареєструвати документи, замовити паспорт та отримати витяг з кадастрів. 

Електронний уряд в Україні необхідно впроваджувати на всіх рівнях   

зворотній зв'язок з громадянами, взаємодія уряду з чиновниками та 

службовцями, взаємозв’язок держави і бізнесу, автоматизація відносин і 

документообігу між відомствами. 

Для України розвиток Електронного уряду надасть такі нові можливості: 

 створення єдиної відкритої програми для всіх процесів у державі;  

 створення відкритої системи обігу державних коштів; 

 забезпечення доступності і прозорості державних органів влади 

завдяки доступу через Інтернет в зручних для користувачів місцях;  

 доступ через Інтернет до органів влади в зручних для користувачів 

місцях;  

 створення єдиного електронного посвідчення громадянина;  

 створення єдиної відкритої і постійно доступної судової системи;  

 створення єдиної відкритої виборчої системи голосування;  

 забезпечення актуальної та доступної освіти, орієнтованої на 

сучасні ринкові умови;  

 забезпечення управління проектами на рівні держави за 

допомогою сучасних методологій.  

Етапи розвитку системи Електронного уряду представлені в табл. 1.  

 

Таблиця 1 Етапи розвитку системи Електронного уряду 

Етап Зміст етапу 

Перший  

Створення сайтів державних органів з інформацією про місію і 

напрямки діяльності. Такі сайти, зазвичай, не підтримуються 

централізовано і не об'єднуються в єдиний портал. 

Другий  

Поява перших елементів інтерактивності (наприклад, за 

допомогою електронної пошти). Оприлюднення інформації про 

діяльність органів влади. 

Третій  

Поява повної інтерактивності  можливість здійснювати операції в 

режимі онлайн. Така робота Електронного уряду вже більше 

полягає в обслуговуванні (а не тільки в інформуванні, як в 

попередніх етапах). Створення сайтів для спеціалізованої 

підтримки таких сервісів для державних органів влади. 

Четвертий  

Створення об'єднаних сайтів органів влади з можливістю 

здійснювати транзакції всіх видів (для яких раніше треба було 

звертатися безпосередньо в державний орган). Поява сайтів на 

регіональному рівні, які поєднують усі державні і недержавні 

послуги. 

П'ятий 

Створення системи електронного управління державою, яка 

базується на єдиних стандартах. Створення урядового сайту, що 

виступає як єдина точка доступу до всіх послуг. Запровадження 

електронного голосування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Безперечно, український уряд повинен прагнути до п’ятого етапу розвитку, що 

характеризується найвищим ступенем демократії та волевиявлення. 

В сьогоднішніх реаліях, при вході на сайти державних органів користувачі 

можуть ідентифікуватися такими способами: за допомогою ЕЦП, BankID або 

MobileID (табл. 2). 

 

Таблиця 2  Способи ідентифікації користувачів на державних сайтах  
Спосіб верифікації Зміст способу 

ЕЦП (електронний 

цифровий підпис) 

Різновид електронного підпису, який отримано за результатом 

криптографічного перетворення набору електронних даних, який 

додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає 
змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати заявника. 

[2] 

BankID Банківська технологія з дистанційної ідентифікації фізичних і 

юридичних осіб клієнтів банків України, яку розробляє та 
впроваджує Національний банк України. Система BankID 

використовується для отримання клієнтами банків 

адміністративних послуг на сайті або від суб’єктів надання 
адміністративних послуг. [3] 

Mobile ID Ідентифікатор, при якому повноваження з приводу 

підтвердження справжності особи надаються провайдеру 

телекомунікаційних послуг, зокрема, операторові мобільного 
зв’язку. Оператор є стороною, яка підтверджує особу суб’єкта 

електронних правовідносин. Для цього оператор  видає 

абонентам спеціальну SIM картку, на якій, міститься 
інформація щодо особи. [4] 

Держава повинна забезпечувати всі три способи верифікації для ефективної 

діяльності уряду. Ці способи повинні бути простими і безпечними у 

використанні. 

Послуги електронного уряду в ЄС, які необхідно взяти до уваги та 

впроваджувати на Україні: 

 особисті послуги (особисті документи, свідоцтва про народження, свідоцтва 

про шлюб, пошук роботи, зміна адреси, заявка на дозвіл будівництва, 

реєстрація автомобіля); 

 послуги охорони здоров'я (сервіси охорони здоров'я); 

 соціальні послуги (соціальні привілеї, соціальні внески персоналу); 

 освітні послуги (громадські бібліотеки, заявки на вступ до ВНЗ); 

 послуги для бізнесу (реєстрація нової компанії, подання статистичної 

інформації, сплата податків – ПДВ, корпоративний податок); 

 правоохоронні послуги (заява в поліцію, прокуратуру, суд); 

 державні послуги (державні закупівлі, митні декларації); 

 послуги з охорони навколишнього середовища (екологічні дозволи). 

Впровадження механізмів Електронного уряду впливає на ефективність та 

результативність всього публічного адміністрування в державі. Ці механізми 

сприятимуть вирішенню головних проблем української влади та забезпечать: 

 прозорість та відкритість органів влади; 

 зниження рівня корупції; 

 створення механізмів децентралізації; 

 підвищення рівня демократії та участь громадян у державній політиці; 

 довіра населення до державних органів влади. 

Література: 
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ПРАВОВА ЕКОНОМІКА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ЕФЕКТИВНИХ НОРМ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

К. е. н., доцент Овсієнко Ольга Вікторівна 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 

Соціально-економічна система, яка наразі існує в Україні, навряд чи може 

забезпечити реальну рівноправність та свободу суб’єктів економічної діяльності. 

Адже панування корупції, незахищеність права приватної власності, асиметрія у 

доступі до органів державної влади, значні вади у системі розподілу та 

перерозподілу суспільного продукту деформують базові інститути соціально 

орієнтованої ринкової економіки, зумовлюють численні порушення як 

законодавчо закріплених соціально-економічних прав громадян, так і прав, 

встановлених на основі добровільних угод між суб'єктами економічної 

діяльності. 

Низька якість інститутів формує специфічний тип господарської 

поведінки, коли суб'єктам економічних відносин стає економічно невигідно 

додержуватися легально встановлених норм і правил, що значною мірою 

порушує соціально-економічні права та свободи інших учасників ринкових 

відносин. У свою чергу це породжує нові, подекуди суспільно шкідливі 

інститути (наприклад, корупційна рента, заробітна плата «у конвертах», 

«відкати» при отриманні державних замовлень  тощо). Усе це актуалізує наукові 

пошуки у сфері інституціонального проектування української економіки, 

спрямовані на: по-перше, визначення особливостей інституціонального 

середовища, яке повертає суб'єктів господарювання до соціально орієнтованого 

порядку; по-друге, встановлення суб'єктів, зацікавлених у створенні такого 

середовища.  

Традиційно вважається, що потрапляючи у середовище правової 

економіки, економічні агенти стають зацікавленими в адекватних йому нормах 

господарської поведінки. Так,  О. Гриценко зазначає: «Функціонування правової 

економіки передбачає договірні відносини, в межах яких конкурентним шляхом 

народжуються алгоритм поєднання свободи (можливості, правомочності) та 

залежності (відповідальності та обов’язків) сторін, ефективність цього 

алгоритму залежить від передбачуваності, впевненості та очікування виконання 

умов угоди (тобто довіри)» [1, с. 84]. Тому якщо замислитися над питанням про 

те, які саме норми вважати адекватними правовій економіці, можна дійти 

висновку, що вони мають відповідати таким вимогам: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15
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 - втілювати економічну свободу економічних агентів, у площині якої 

розкриваються можливості суб'єктів господарських відносин вільно 

розпоряджатися своєю власністю, у тому числі інтелектуальною власністю та 

власністю на робочу силу, самостійно визначати власне місце у суспільному 

виробництві, вибудовувати соціально-економічні відносини з іншими його 

учасниками на добровільній, взаємовигідній основі; 

- забезпечувати формальну справедливість економічним агентам, у 

площині якої формуються рівні можливості втілювати економічні права усіх 

членів суспільства. Тобто вільна реалізація соціально-економічних прав одного з 

суб'єктів не має призводити до порушення аналогічних фундаментальних прав 

інших суб'єктів господарювання; 

- формувати суспільно вигідний тип господарської поведінки. Тобто 

витрати, пов’язані з дотриманням вимог правового режиму, мають бути 

нижчими порівняно з витратам на здійснення неформальної діяльності.  

Таким чином у правовій економіці створюється середовище, необхідне 

для появи таких норм господарської поведінки, які спрямовують суб'єктів 

господарювання до соціально орієнтованого порядку на основі принципу 

верховенства права. Це дає можливість кожному суб'єкту суспільства вільно 

входити або не входити у певну мережеву структуру, а останній не нав’язувати 

йому свої правила і норми. Отже правова економіка стає підґрунтям масової 

співпраці та суспільного партнерства, засобом забезпечення високого рівня 

довіри між суспільством, бізнесом та владою. 

 Чи існує попит на такі норми поза межами правової економіки, та чи 

зацікавлені суб'єкти економіки, яка не відповідає критеріям правової, 

створювати такі норми?  

Намагаючись дати відповіді на ці питання, будемо використовувати 

традиційну для сучасного неоінституціоналізму дослідницьку парадигму, яка 

ґрунтується на принципах: 

- методологічного індивідуалізму, згідно з яким інститути розглядаються 

як вторинні по відношенню до індивідів, причому останні можуть 

цілеспрямовано змінювати існуючі правила. Це означає, що саме індивіди 

створюють вигідні їм інститути, у тому числі правові; 

- принцип обмеженої раціональності, згідно з яким економічні суб’єкти 

прагнуть діяти раціонально, але у дійсності мають цю здатність лише в 

обмеженій мірі. Втілюючи цей принцип, суб’єкти оцінюють чисті переваги, які 

можуть бути визначені як різниця між доходами та витратами на створення 

правових норм, що забезпечують рівність у реалізації соціально-економічних 

прав, та доходами і витратами, які виникають за відсутності таких норм. 

Спробуємо застосувати ці принципи стосовно вітчизняної економіки. В 

Україні склалося доволі цікава ситуація. Де-юре система формального права 

декларує рівні можливості у реалізації соціально-економічних прав. Де-факто у 

багатьох випадках ця система генерує нерівність у їх реалізації. Спробуємо 

довести цю тезу.  

Розглянемо такий приклад. Конституція України гарантує кожному 

громадянинові право на соціальний захист [2, ст. 46], достатній рівень життя [2, 

ст. 48]. Одним з важливих напрямів державної соціальної політики є 

забезпечення соціального захисту громадян у сфері житлово-комунальних 

послуг. Так, якщо витрати домогосподарства на оплату житлово-комунальних 

послуг перевищують у середньому 15 % щомісячного сукупного доходу, таке 

домогосподарство має право на державну допомогу – субсидію, яка надається за 

рахунок коштів державного бюджету. За даними Державної служби статистики 

України, у лютому 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 
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житлово-комунальних послуг отримували 6440,5 тис. домогосподарств. Це 

понад 18 млн. осіб або майже 43 % населення країни [3, с. 1].  

Система формального права забезпечує громадянам рівні права при 

отриманні субсидій. Згідно з нею, субсидії можуть отримати навіть особи 

працездатного віку, яку не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд за 

дитиною або інвалідом і не перебувають на обліку як безробітні. У такому 

випадку їх дохід визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для 

призначення субсидій [4, п. 12].  

Результатом цього є штучно створена асиметрія у реалізації соціально-

економічних прав: одній групі населення (непрацюючі працездатні) надається 

можливість реалізовувати своє право на соціальну підтримку за рахунок 

нехтування правами на гідний рівень життя інших груп населення (офіційно 

працевлаштовані платники прямих податків). Здається, у цій ситуації має 

виникнути, по-перше, масова зацікавленість у зміні чинних правил та норм 

надання субсидій, по-друге, масова зацікавленість у зміні пропорцій суспільного 

розподілу. Адже ситуація, у якій доходи 42 % мешканців країни недостатні для 

оплати житлово-комунальних послуг, навряд чи може вважатися нормальною. 

Проте ситуація ускладнюється наявністю масштабної тіньової економіки. 

Для її суб'єктів чинна система норм і правил соціального захисту робить 

раціональним типом поведінки або працю без реєстрації або офіційне 

працевлаштування з виплатою мінімальної зарплати та виплатою решти 

неофіційно. Це дозволяє не тільки приховати від оподаткування та сплати 

страхових внесків принаймні частину власних доходів, а й претендувати на 

більш значущі соціальні пільги та допомогу від держави. За таких умов 

економічно невигідними стають норми, які забезпечують рівність у реалізації 

соціально-економічних прав.   

Що ж стосується масової зацікавленості у зміні пропорцій суспільного 

розподілу, то вона, безумовно, існує. Адже основна причина надання субсидій – 

низький рівень доходів їх адресатів. Враховуючи занижений рівень соціальних 

стандартів, можна було б припустити наявність стійкої економічної мотивації у 

значної частини населення принаймні до справедливої оцінки вартості робочої 

сили. Однак спроби змінити чинний економічний порядок не знаходять 

законодавчої підтримки через зрощування інтересів бізнесу та влади. Як 

зазначають О. О. Чуприна та О. А. Чуприна, "за умови того, що трудові ресурси 

країни недооцінені, і за рахунок заробітних плат їх неможливо повною мірою 

відтворити, державна допомога робітникам будь-якої форми, спрямована на 

відшкодування різниці між необхідною вартістю робочої сили та розміром 

заробітної плати, є допомогою саме власникам капіталу" [5, с. 142]. Таким 

чином для впливової групи населення раціональним типом поведінки стає 

підтримка системи права, неспроможної повернути господарських агентів до 

соціально орієнтованого ринкового порядку.  

Усе викладене дозволяє дійти до невтішного висновку про те, що 

інституційний каркас вітчизняної економіки не тільки уможливлює нерівність у 

реалізації соціально-економічних прав її суб'єктів, а і породжує у масових 

соціальних груп стійку економічну мотивацію до збереження чинного 

господарського порядку як джерела необґрунтованого отримання різноманітних 

економічних привілеїв.  

 

Література: 1. Гриценко О. А. Верховенство права в контексті економічної 
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Багато вітчизняних і зарубіжних дослідників пов'язують відсутність 

запланованих результатів за деякими напрямкам реформування української 

економіки на початку XXI століття з недосконалістю управління цими 

процесами. Найважливішим протиріччям в системі управління економікою і її 

сферами, яке не дозволяє досягти необхідної ефективності в реалізації 

політичних рішень на різних рівнях, є протиріччя між об'єктивною потребою 

посилення публічного характеру управління і наростаючим відчуженням об'єкта 

управління від прийняття управлінських рішень. У цьому світі необхідно 

створення нової системи публічного управління в контексті оновлення 

суб'єктно-об'єктних взаємозв'язків, яка, по-перше, дозволила б досягти 

суспільного консенсусу всіх учасників цього процесу (держави, бізнесу, 

науково-експертного співтовариства, некомерційних громадських організацій і 

т.д.), забезпечивши узгодженість поглядів на стратегію і тактику розвитку 

економіки, її сфер і секторів, і, по-друге, шляхом використання нових 

управлінських технологій привела б до підвищення ефективності державної 

економічної політики, включаючи її важливу частину –  аграрну політику. 

Незважаючи на значне число робіт, присвячених різним проблемам 

управління аграрною сферою економіки в рамках розробки та реалізації 

державної аграрної політики, можливість впровадження технологій публічного 

управління та оцінка ефективності їх використання системно не досліджені [1, с. 

27]. Слабка вивченість означеної проблеми, що має в умовах триваючого 

реформування економічної системи України та її аграрної сфери особливу 

значущість та актуальність, зумовила вибір теми проведеного нами дослідження. 

Українська управлінська практика демонструє неефективність як 

розробки державної економічної політики, так і управління економікою на етапі 

реалізації політики, що обумовлено відчуженням об'єкта управління від 

прийняття управлінських рішень, оскільки використовувані методологічні 

підходи не дозволяють враховувати значення публічної сфери, а також системно 

застосовувати принципи публічності, гласності, відкритості, прозорості. Для 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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того щоб врахувати ці моменти при вирішенні проблеми підвищення 

ефективності державної аграрної політики як частини державної економічної 

політики і вдосконалення державного управління економікою і її сферами, 

представляється необхідним застосувати такий методологічний підхід, як синтез 

діалектичного методу (розв'язання суперечностей) і сучасних методологій Public 

Policy (публічна політика) і Рublic Administration (публічне управління). 

Найголовнішим завданням державної економічної політики є визначення 

стратегічної лінії розвитку соціально-економічної системи країни і її різних сфер 

[2, с. 16], в силу чого політика має два основних етапи - розробку (створення 

прогнозу, концепції, стратегії) і реалізацію (з використанням відповідного 

інструментарію). До інструментів розробки економічної політики відносять 

стратегічне планування, створення стратегій; формування спеціальних 

концепцій, які мають сукупність принципів і доктрин як систем певних поглядів. 

Інструментами реалізації політики є державні програми і проекти (для 

приватного сектора мають рекомендаційний характер). 

Інструментарій (система методів, технологій, механізмів і т.д.), за 

допомогою якого будуть виконуватися плановані заходи, з метою ефективної 

реалізації політики визначається вже на етапі її розробки. Для цього необхідно 

застосувати відповідний методологічний підхід, який забезпечував би найбільш 

раціональний вибір інструментів. Так, в розвинених країнах Заходу за останні 

десятиліття були істотно реформовані органи державного управління, що 

відповідають за розробку і реалізацію економічної політики, на базі методологій 

«публічна політика (Public Policy)» і «державне адміністрування (Public 

Administration)», що призвело до підвищення ефективності управління різними 

сферами життєдіяльності суспільства. 

Вважається цікавим  використовувати класичний діалектичний метод, в 

рамках якого здійснюється пошук вирішення основоположної суперечності між 

об'єктивною необхідністю посилення публічного характеру управління і 

наростаючим відчуженням об'єкта управління від прийняття управлінських 

рішень. Даний методологічний підхід дозволяє забезпечити вирішення 

основоположної суперечності сучасного державного управління і розробити 

інструментарій досягнення суспільного консенсусу всіх зацікавлених сторін 

(держави, бізнесу, науково-експертного співтовариства, різних суб'єктів 

громадянського суспільства) з проблем прогнозування, стратегії і тактики 

розвитку об'єкта управління в ході розробки і реалізації державної аграрної 

політики на основі принципів гласності, публічності, відкритості, прозорості. 

Такий методологічний підхід дає можливість розробити концептуальну 

модель публічного управління соціально-економічною системою у відкритій 

публічній сфері, що забезпечує включення об'єкта в процес управління і 

активний облік зворотних зв'язків в ході управлінського впливу. Це призводить 

до необхідності звернути особливу увагу на суб'єктно-об'єктні відносини, а 

також проводити декомпозицію суб'єкта й об'єкта управління на окремі 

підсистеми (компоненти, ланки) для більш детального дослідження процесу 

публічного управління. 

Концептуальна модель публічного управління соціально-економічною 

системою включає суб'єкт і об'єкт управління, мету, зовнішнє середовище, 

принципи і технології публічного управління, прямі і зворотні зв'язки і враховує 

наявність публічної сфери, яка розуміється як певна галузь суспільного життя, в 

якій суспільство і держава взаємодіють з найбільш важливих питань подальшого 

розвитку з метою їх вирішення на основі чинного законодавства при здійсненні 

громадського контролю та формування запиту на досягнення певних цілей і 

проведення конкретних дій органами управління (рис. 1). 
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Тут суб'єкт управління - органи публічної влади, а об'єкт - соціально-

економічна система і її сфери, зовнішнє середовище являє собою, в першу чергу, 

інституційне середовище та макроекономічні умови; мета публічного 

управління полягає в забезпеченні оптимальної організації та реалізації 

керівництва процесами, що відбуваються при взаємодії суб'єкта та об'єкта 

управління, з включенням останнього в управління; основними принципами є 

гласність, публічність, прозорість, відкритість. Важливою специфічною рисою 

саме публічного управління є облік зворотних зв'язків. 

Декомпозиція суб'єкта й об'єкта управління на окремі підсистеми 

(компоненти, ланки) дозволяє досліджувати суб'єкт управління на різних рівнях 

(національному, регіональному, місцевому), а утворюючі його органи 

публічного управління - з точки зору різних функціональних напрямків; об'єкт  

управління може бути представлений як той, що складається з таких 

компонентів, як виробництво, інфраструктура, соціальна сфера, сфера інвестицій 

тощо. 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Концептуальна модель публічного управління соціально-

економічною системою у відкритій публічній сфері 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ, ЯКА ЗАСНОВАНА 

НА ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНОЛОГІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

К.е.н., доцент Пакуліна А.А., 

студентка гр. ЕП-41 Рибалко О.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

студентка Пакуліна Г.С. 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

 

Аналіз спеціальної літератури показує, що поняття «технологія 

публічного управління» практично не введено в науковий обіг, а зміст його не 

розкрито, не розроблена класифікація таких технологій, що враховує спосіб 

прояви публічності, відкритості, прозорості. У той же час наукове вивчення та 

впровадження в практику публічних технологій здатне суттєво перетворити 

процес управління шляхом включення в систему управління самого об'єкта. 

Технології публічного управління визначені нами як технології, що 

характеризуються прозорістю і стійкістю в умовах мінливості політичної та 

економічної кон'юнктури і використовують методи, здатні забезпечити ясність 

цілей і пріоритетів в процесі управління, а також досягнення суспільного 

консенсусу. Ці технології дають можливість: 1) розвивати систему зворотних 

зв'язків при взаємодії суб'єкта і об'єкта; 2) коригувати цілі при узгодженні 

інтересів різних суспільних груп; 3) позбавлятися від маніпулятивності, 

кулуарності при прийнятті та реалізації управлінських рішень; 4) просувати 

гуманітарні цінності (справедливість, добро, толерантність, довіру) і т.п. 

Класифікація технологій публічного управління була здійснена нами на 

основі ознаки їх переважного впливу на підсистеми суб'єкта ( «внутрішнє 

управління») або на підсистеми об'єкта управління. Тут, однак, присутня певна 

частка наукової абстракції, оскільки часто в процесі реалізації зворотного зв'язку 

ці технології здатні перетворювати обидві підсистеми. Дійсно, ряд таких 

технологій має універсальний характер, тобто їх використання перетворює як 

суб'єкт, так і об'єкт управління. Перелік технологій публічного управління 

представлений нижче на рис. 1, блок 2. Нами дана характеристика 

перерахованих технологій, при цьому визначена їх сутність і спосіб прояву 

публічності, відкритості, прозорості. 

Для представлення процесу підвищення ефективності державної аграрної 

політики необхідно створення концептуальної моделі з метою формулювання 

рекомендацій щодо організації розробки та реалізації аграрної політики і 

управління аграрною сферою економіки з опорою на уявлення про їх публічний 

характер [1, с. 95]. При цьому  використання технологій публічного управління в 

контексті суб'єктно-об'єктних управлінських зв'язків служитиме засобом 

вирішення основного протиріччя державного управління. Розроблена в ході 

дослідження концептуальна структурно-функціональна модель підвищення 

ефективності державної аграрної політики включає блоки розробки і реалізації 

публічної аграрної політики (рис. 1). 

Мета застосування моделі - сформулювати рекомендації щодо організації 

розробки та реалізації аграрної політики, базуючись на уявленнях про публічний 

характер останньої і розглядаючи етап реалізації в контексті суб'єктно-об'єктних 

управлінських зв’язків з використанням технологій публічного управління. 
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Перший блок Розробка публічної аграрної політики 

Вид політики Суб'єкт управління Об'єкт управління Основні публічні документи 

Загальний 

політичний 

курс 

Держава 

Еліта 

Громадянське суспільство 

Соціальні групи і 

спільності, їх 

інтереси 

Доктрини, стратегії, 

концепції 

Державна 

економічна 

політика 

Кабінет Міністрів України 

 (Міністерство економічного 

розвитку и торгівлі України) 

Бізнес-спільнота 

Науково-експертне 

співтовариство 

Некомерційні громадські 

організації і т.п. 

Соціально-

економічна 

система країни і її 

підсистеми 

(виробництво, 

інфраструктура, 

соціальна сфера і 

т.д.) 

Стратегія соціально-

економічного розвитку 

України 

Державна 
аграрна 

політика 

Кабінет Міністрів України 
 (Міністерство аграрної 

політики та продовольства 

України) 

Бізнес-спільнота 

Науково-експертне 

співтовариство 

Аграрні союзи і асоціації, 

саморегульовані організації, 

фонди і т.п. 

Аграрна сфера 
економіки, її 

підсистеми 

(сільгоспвиробниц

тво, сільська 

інфраструктура, 

соціальна сфера і 

т.д.) 

Потрібно прийняття 
стратегії розвитку з 

горизонтом 10-20 років, яка 

забезпечує консенсус всіх 

зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів) шляхом 

застосування технологій 

публічного управління 

(форсайт, «дорожнє 

картування» та ін.) 

 

Другий блок Реалізація публічної аграрної політики (в процесі публічного управління) 

Суб'єкт і 

об'єкт 

управління 

Технології публічного управління Очікуваний 

результат 

Оцінка ступеня досягнення 

результату 

Суб'єкт 
управління 

(органи 

публічного 

управління 

аграрною 

сферою 

економіки) 

Адміністративна регламентація, 
антикорупційні заходи, 

бюджетування за результатами, 

інформаційна відкритість, 

комунікаційна технологія 

«політичні мережі», громадський 

(цивільний) контроль, звітність 

органів влади перед населенням, 

громадський моніторинг, 

відповідальність публічної влади, 

публічні послуги, зв'язки з 

громадськістю, створення іміджу 

органів публічної влади та 
службовців, соціальні технології 

«прозорий бюджет», «гранти», 

стиль управління, стратегічне 

планування, «Електронний уряд» 

Якісне 
поліпшення 

суб'єкта 

управління 

Оцінка здійснюється 
відповідно до індексів 

міжнародних організацій 

(відкритість сайтів, довіра до 

публічної влади, якість 

державного управління та 

ін.) 

Об'єкт 

управління 

(аграрна 

сфера 

економіки) 

Державно-приватне партнерство 

Державні закупівлі та постачання 

Інформаційно-консультаційна 

система 

Кооперація форм господарювання 

Якісне 

поліпшення 

об'єкта 

управління 

Потрібна розробка методик, 

розрахованих на специфіку 

українських органів 

управління 

Суб'єкт і 

об'єкт 

управління 

Сервісне адміністрування 

Управління за результатами 

Контроль 

Інформаційно-комунікаційні 
технології 

Якісне 

поліпшення 

суб'єкта й 

об'єкта 
управління 

Необхідна розробка 

економіко-математичних 

моделей розвитку аграрної 

сфери для кожного регіону 
України, заснованих на 

офіційних статистичних 

даних.  

Див. вище (для суб'єкта і 

об'єкта управління) 

Рисунок 1 - Концептуальна модель структурно-функціональної організації державної аграрної 

політики, яка заснована на застосуванні технологій публічного управління 
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Блок розробки публічної аграрної політики передбачає створення 

прогнозів і стратегій соціально-економічного розвитку економіки і її сфер з 

горизонтом 10-20 років з використанням публічних технологій (форсайт, 

дорожнє картування та ін.) з метою досягнення суспільного консенсусу з 

проблем розвитку економіки і її сфер. 

При цьому представлені три рівні політики (загальний політичний курс, 

загальна економічна політика і державна аграрна політика), оскільки стратегії 

всіх рівнів повинні бути пов'язані один з одним. 

Публічний характер  державної економічної політики, яка формується, в 

тому числі аграрної, забезпечується тим, що в її розробці крім держави беруть 

участь представники ділового та науково-експертного співтовариств, 

некомерційні громадські організації та інші суб'єкти громадянського суспільства 

[2, с. 91].Блок реалізації публічної аграрної політики включає систему 

управлінських технологій публічного характеру, здатних удосконалити суб'єкт 

управління - публічні органи влади ( «внутрішнє управління») та об'єкт 

управління - аграрну сферу економіки і забезпечити підвищення ефективності 

аграрної політики.Нами пропонується її ефективність оцінювати за кількісними 

(зростання сільгоспвиробництва, забезпечення імпортозаміщення, збільшення 

інвестицій, реалізація інфраструктурних проектів) і якісними (поліпшення 

сільської соціальної сфери, сталий розвиток сільських територій та ін.) 

показниками. 

В якості оціночних форм можуть виступати: 1) наукові дослідження - 

соціологічні опитування, спостереження, експертні оцінки, моделювання, 

проведення експериментів і т. д .; 2) публічні оцінки - слухання у Верховній 

Раді, звіти керівників і контролюючих органів, державний аудит, громадське 

обговорення, матеріали в ЗМІ (аналітичні статті, журналістські розслідування 

тощо), доповіді комітетів, звернення громадян та ін., в тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

На підставі проведеної оцінки приймається рішення про подальшу долю 

аграрної політики (програми або проекту), при цьому робиться вибір з 

альтернативних варіантів (підвищення якості використовуваних інструментів, 

зміна «порядку денного», припинення дії і т.д.). 

Розроблений нами підхід до формування та реалізації аграрної політики, 

заснований на застосуванні технологій публічного управління, може бути 

використаний при концептуальному обґрунтуванні нової державної аграрної 

політики, необхідність розробки якої обумовлена членством Україні у Світовій 

організації торгівлі (СОТ) і тими особливими вимогами, які ця організація 

пред'являє до функціонування аграрної сфери. Імплементаційний період 

необхідно використовувати для розробки сучасної аграрної політики в рамках 

вимог «зеленого кошика», які не обмежуються імперативами СОТ і 

передбачають фінансові витрати держави на програми, які не впливають 

безпосередньо на збільшення виробництва або умови торгівлі і включають 

розвиток консалтингу та інформаційного забезпечення життєдіяльності 

сільського населення, модернізацію сільської інфраструктури, підготовку кадрів, 

інвестиційне субсидування, участь у виставках і т.п. Пропоновані технології 

дозволяють подолати труднощі обмежень, що генеруються процесом 

глобалізації на українських аграрних ринках, і забезпечити продовольчу безпеку 

України та сталий розвиток сільських територій. 
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Реформування державного управління щодо суб'єкта - органів публічної 

влади всіх рівнів - в Україні здійснюється в ході адміністративної реформи, 

реформи цивільної та муніципальної служби, а також реформи місцевого 

самоврядування та ґрунтується на сучасних західних концепціях (новий 

державний менеджмент та ін.). При цьому досягнуті певні успіхи, проте 

потенціал позитивних змін ще досить великий. Так, значні прояви корупції, 

шахрайства, розкрадань, підкупу та інших негативних явищ в органах 

публічного управління аграрною сферою економіки показують, що тут потрібне 

активне підвищення рівня їх публічності, відкритості, прозорості, а також 

розвитку системи зворотних зв'язків між суб'єктом і об'єктом управління. 

Відносно економіки як об'єкта управління в ході ринкових реформ 

приймалися управлінські рішення в рамках ієрархічного адміністрування, в 

результаті вони за багатьма напрямками виявилися недостатньо ефективними, а 

в ряді випадків приводили до великих матеріальних втрат, що особливо 

характерно для аграрної сфери економіки. До того ж, можна констатувати 

відсутність консенсусу в суспільстві щодо шляхів розвитку аграрної сфери 

економіки, зокрема немає офіційно затвердженої довгострокової стратегії, 

узгодженої державою, бізнесом і суб'єктами громадянського суспільства. 

Все це вимагає перетворення процесу управління при реалізації аграрної 

політики з використанням публічних технологій, здатних залучити об'єкт в 

даний процес, забезпечити зворотний зв'язок і вироблення узгодженої стратегії 

розвитку. 

Суб'єкт управління, що забезпечує реалізацію державної аграрної 

політики, - органи публічної влади всіх рівнів - необхідно удосконалювати з 

використанням технологій публічного управління як продовження раніше 

розпочатих реформ (адміністративної та ін.). «Внутрішнє управління» в органах 

публічної влади в плані підвищення публічності (гласності, відкритості, 

прозорості) і реалізації зворотних зв'язків на сучасному етапі розвитку має 

здійснюватися шляхом: 1) подолання рудиментів і наслідків командно-

адміністративної моделі управління; 2) забезпечення відкритості бюджету в ході 

активного впровадження технологій типу «прозорий бюджет»; 3) створення 

ефективних органів контролю діяльності державного апарату та аудиту 

(зовнішнього і внутрішнього) його роботи; 4) подолання закритості від 

суспільства процесу висунення нових лідерів; 5) створення дієвої системи 
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парламентського контролю діяльності виконавчої влади; 6) завершення процесу 

створення «електронного уряду» в регіонах України, розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) на сільських територіях різної віддаленості; 7) 

підвищення професіоналізму держслужбовців; 8) розробки українських систем 

показників і рейтингів ефективності управлінської діяльності органів публічної 

влади та ін. 

Для об'єкта управління і його підсистем нами пропонується 

використовувати сучасні технології публічного управління (на всіх рівнях) - 

державно-приватне партнерство, державні закупівлі та постачання, кооперацію 

форм господарювання, інформаційно-консультаційну систему, інформаційно-

комунікаційні технології. При цьому нами були розглянуті інструменти, які 

можуть бути застосовані в рамках цих технологій, і результати впливу, що 

забезпечують в кінцевому підсумку вдосконалення підсистем об'єкта управління 

- виробництва, інфраструктури, сфери інвестицій, соціальної сфери та ін. 

Для розробки прогнозу і стратегії розвитку аграрної сфери як об'єкта 

управління нами пропонується використовувати в якості ефективної публічної 

управлінської технології поки недостатньо освоєну в Україні форсайт-

технологію і метод дорожнього картування, які в повній мірі здатні забезпечити 

досягнення суспільного консенсусу між усіма учасниками з питань розвитку 

об'єкта публічного управління в процесі формування аграрної політики. 

В даний час особливу важливість для процесу державного управління 

соціально-економічною системою і її сферами набуває інституційне середовище 

[1, с. 55]. При цьому багато економістів зазначають недостатню вивченість 

громадських інститутів і незадовільний сучасний стан інституційного 

середовища, про що, зокрема, свідчать високі інституційні ризики і наявність 

тіньового компонента. З цієї причини необхідно створення відповідної системи 

інститутів і інституційного середовища як зовнішньої умови підвищення 

ефективності аграрної політики і подальшого вдосконалення публічного 

управління аграрною сферою, оскільки в ній формується публічна сфера 

прийняття важливих управлінських рішень, що включає державу, бізнес, 

суб'єкти громадянського суспільства. 

В ході проведеного дослідження нами була розглянута система 

суспільних інститутів, що мають публічний характер і формують сучасне 

інституційне середовище соціально-економічної системи та її сфер, і 

запропоновано їх класифікацію, що включає: 1) політико-правові інститути (в 

тому числі публічної політики, громадянського суспільства, права, публічного 

управління); 2) економічні інститути (в тому числі інститути розвитку, 

публічних фінансів, договірних відносин, державно-приватного партнерства і 

т.д.); 3) соціокультурні інститути (сільський спосіб життя, сім'я, дозвілля, 

релігійна і етнокультурна солідарність, духовно-моральні цінності, довіра, 

моральний контроль, сільський туризм, сільська шкільна освіта та ін.). 

Створення сучасного інституційного середовища і системи суспільних 

інститутів, які були б адекватними умовам ринкової економіки, тенденціям до 

глобалізації і т. д., має з'явитися позитивним фактором розробки і реалізації 

ефективної аграрної політики у відкритій публічній сфері. При цьому нами 

науково доведена необхідність модернізації інституційного середовища 

соціально-економічної системи та її сфер, що має сприяти успішній розробці і 

здійсненню державної економічної політики (включаючи аграрну) і реалізації 

функціонального потенціалу системи публічного управління. Важливість цього 

процесу для успішного реформування соціально-економічної системи України 

очевидна, оскільки в даний час необхідний не тільки імпульс до дії з боку 

державної влади, навіть підкріплений значними фінансовими коштами, а й 
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підключення до цього процесу широкого кола учасників шляхом 

інституціоналізації різних сторін життєдіяльності в умовах розвитку публічної 

сфери з тим, щоб цей процес прийняв незворотного характеру, а збереження 

досягнутих результатів було завданням всього населення країни. 
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Для розуміння економічного і правового змісту публічно-приватного 

партнерства (ППП) і принципів його функціонування необхідно відмежувати 

ППП від інших (подібних за своєю технічною суттю) механізмів взаємодії 

держави та бізнесу. Якщо законодавчий акт прийнятий не просто для того, щоб 

позначити законотворчу активність на популярну в поточний момент тему, а з 

метою виявлення особливостей його правового регулювання та створення 

додаткових стимулів і преференцій для більш активного впровадження цього 

механізму, то необхідно визначити коло відносин, на які буде поширюватися 

відповідне регулювання [1]. Зробити це можливо тільки шляхом максимально 

чіткого формулювання ключових ознак, які у своїй сукупності складуть 

специфіку і відіб'ють унікальність ППП як юридичного поняття і нової 

економічної та правової категорії. Такий набір ознак повинен бути необхідним і 

достатнім для правової ідентифікації ППП для цілей його правового 

регулювання, застосування цивільно-правових наслідків і вчинення інших 

правозначущих дій. 

Перша ознака ППП – наявність публічного завдання. ППП завжди 

ініціюються з метою вирішення публічних завдань. В іншому випадку у держави 

немає жодних підстав встановлювати якісь преференції для своїх партнерів і 

вводити спеціальне правове регулювання. Таким чином, публічне завдання – як 

підстава для відповідних рішень, дій  – обов'язкова ознака ППП. При цьому 

поняття «публічне завдання» має конкретний правовий зміст, який полягає в 

тому, що держава володіє не загальною (універсальною), а спеціальною 

правоздатністю, тобто саме держава має право займатися вирішенням таких 

завдань, які їй «поставлені» федеральними законами, і при дотриманні 

встановлених ними умов – також і законами регіонів України і статутами 

муніципальних утворень. 

Коло публічних завдань стосовно регіонів України і муніципальних 

утворень  на сьогоднішній день визначено в нашій країні законодавчо і є 

конкретним. Іншими словами, якщо в компетенції відповідного публічно-

правового утворення відсутнє те чи інше конкретне публічне завдання, отже, 

відсутні підстави для укладення угоди про ППП. 

Другою обов'язковою ознакою ППП є наявність певної стійкої взаємодії, 

яка проявляється у вигляді обов'язкового укладання та реалізації угоди про 

ППП, яка, згідно світовій практиці, має бути довгостроковою.  

Необхідність позначення ознаки стійкості з вказаними параметрами 

пояснюється тим, що: 
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– ППП завжди пов'язане з наданням публічних послуг, що означає 

незмінність збереження відповідальності держави перед суспільством за їх 

стійке надання;  

– встановлення особливого правового режиму для подібної взаємодії 

передбачає певне оформлення останнього з встановленням зустрічних прав і 

обов'язків сторін, що автоматично означає укладення угоди про ППП; 

– довгостроковість як ознака ДПП, хоча формально і не є безумовно 

обов'язковою умовою, тим не менш відповідає міжнародній практиці подібних 

угод. Якого роду угоди повинні укладатися в рамках ППП значною мірою 

залежить від змісту партнерства держави і бізнесу.  

Третьою обов'язковою ознакою ППП є використання існуючого або 

створення нового об'єкта нерухомого майна або певного виняткового 

монопольного права держави на надання конкретної публічної послуги.  

Надання публічних послуг, пов'язаних з організацією господарської 

діяльності «суверенних» послуг, як правило, пов'язане з використанням 

бізнесом:  

– або вже існуючого об'єкта нерухомості, що перебуває у публічній 

власності (наприклад, дорожньої інфраструктури, об'єктів житлово-

комунального господарства або соціально-культурного призначення та ін.),  

– або зі створенням нового об'єкта нерухомості для надання публічних 

послуг,  

– або з використанням (як правило, монопольного права держави на 

надання відповідних публічних послуг на території адміністративно-

територіального утворення).  

Таким чином, предметом угоди про ППП можуть бути тільки дві групи 

відносин: або тих, що передбачають надання публічних послуг населенню, або 

тих, що передбачають проектування – створення – реконструкцію або 

експлуатацію об'єкта нерухомого або рухомого майна. 

Четвертою обов'язковою ознакою ППП є конкурсний характер вибору 

приватного партнера, що гарантує забезпечення основних принципів ППП – 

максимальної доступності до участі, прозорості та об'єктивності прийнятих 

рішень.  

П'ята обов'язкова ознака ППП – наявність життєвого циклу проекту 

(включає не менше двох стадій реалізації проекту), що дозволяє приватному 

партнеру за рахунок використання інновацій і ноу-хау, нових компетенцій і 

методів організації виробництв, передових практик і технологій мінімізувати 

собівартість своїх витрат (особливо на етапі експлуатації) і в максимальній мірі 

підвищити прибутковість реалізації проекту ППП. 

Представлений нами підхід до аналізу найбільш притаманних 

характерних ознак зазначеної форми взаємодії держави та бізнесу, дозволив 

виробити формулювання визначення ППП, що найбільш юридично точно і 

економічно обґрунтовано відображає зміст цього інституту. А саме: під ППП 

розуміється юридично оформлене на певний термін і засноване на об'єднанні 

ресурсів, розподілі ризиків співробітництво публічного партнера, з одного боку, 

і приватного партнера, з іншого боку, яке здійснюється на підставі угоди, 

укладеної згідно з чинним законодавством України з метою залучення в 

економіку приватних інвестицій, забезпечення органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування доступності для населення товарів, робіт, 

послуг і підвищення їх якості. 

ППП — це не будь-яке співфінансування, взаємодія або спільна участь 

держави та бізнесу в інвестиційних проектах, а специфічний механізм 

проектного фінансування інфраструктурних інвестиційних проектів і 
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інноваційний спосіб здійснення державою закупівель в цілях вирішення 

публічних завдань, призначені, як правило, для «подолання дефіциту 

інфраструктури». Добре структурований проект ППП – це перш за все спосіб 

підвищення ефективності державних витрат. У будь-якому бізнесі – а участь 

спільно з державою у вирішенні публічних завдань теж є бізнесом – приватні 

компанії вирішують задачі підвищення ефективності завжди краще, ніж 

державні чиновники, але за умови, що доходи таких компаній безпосередньо 

пов'язані з кінцевим результатом. 

У зв'язку з цим вкрай важливим стає обґрунтований відбір інвестиційних 

проектів, що реалізуються на засадах ППП, а також їх структурування. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Розвиток державно-приватного партнерства 

в регіоні в умовах уповільнення темпів глобалізації економіки / А.А. Пакуліна, 

С. Л. Пакулін,  Ю.А. Ципкін // Traektoriâ Nauki. – 2017. – № 1. – Режим доступу: 

http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/279/322. – Назва з екрана. 
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Безсумнівно, що система взаємодії наукових і освітніх організацій в Україні 

потребує реорганізації. За останні роки робилися численні спроби здійснити 

таку реорганізацію, забезпечити ефективний розвиток комплексу «наука – освіта 

– практика». Проте до цих пір ми дискутуємо з цього приводу, пояснюючи 

причини невдач недостатнім фінансуванням, пропонуючи ще більш нові моделі 

результативної взаємодії академічної науки й освіти та фінансування 

запропонованих заходів. Нам же основна причина невдач бачиться в тому, що 

реорганізація носила незавершений характер, коли з-за об'єктивних і з'ясовних 

недоліків початкового етапу згорталася вся стратегічна програма взаємодії 

наукових і освітніх організацій. І знову найбільш частим поясненням невдач 

ставало недостатнє фінансування, слабка участь держави. 

На нашу думку, необхідно наполегливо, системно, не звертаючи уваги на суттєві 

витрати початкового етапу, робити справу, яка виведе Україну на передові 

позиції світової економіки. І спочатку треба намагатися забезпечити 

фінансування реорганізації системи взаємодії наукових і освітніх організацій за 

рахунок розвитку механізмів публічно-приватного партнерства (ППП), що 

дозволить розширити базу фінансування за рахунок залучення приватних 

коштів. 

Є визначення державно-приватного партнерства, дане Світовим банком, що 

найкращим чином відображає економічний зміст цього поняття: «державно-

приватне партнерство — це угоди між публічною та приватною сторонами з 

приводу виробництва і надання інфраструктурних послуг, які укладаються з 

метою залучення додаткових інвестицій і, що ще більш важливо, як засіб 

підвищення ефективності бюджетного фінансування». На практиці поняття 

державно-приватне партнерство та муніципально-приватне партнерство 

(публічно-приватне партнерство) має подвійне тлумачення: в широкому 

розумінні, як спосіб ефективного вибудовування відносин між державою (нами 
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під поняттям «держава» також розуміється й місцеве самоврядування) і бізнесом 

з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни; а у вузькому - як 

конкретні інвестиційні проекти (насамперед, інфраструктурні), що реалізуються 

спільно виконавчими органами влади та приватними компаніями. 

По суті, публічно-приватне партнерство (ППП) є інноваційним способом 

проведення виконавчими органами публічної влади закупівель товарів, робіт, 

послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб, що реалізуються за 

рахунок бюджетного фінансування в рамках контрактної системи і дозволяє 

державі одночасно скоротити обсяги і підвищити якість своїх інвестицій в 

проект, тобто досягти оптимального співвідношення ціни реалізації проекту і 

якості одержуваних у результаті споживачами товарів, робіт, послуг – 

бюджетної фінансової вигоди (у міжнародній практиці цей найважливіший 

критерій, без аналізу якого не приймається жодне рішення по реалізації проектів 

ППП, званий «Valueformoney»(Vfm). Таким чином, успішна реалізація 

інвестиційного проекту в рамках ППП неможлива без попереднього 

дослідження його фінансової, бюджетної та соціально-економічної ефективності 

на предмет того, чи зможе в його випадку використання ППП при тому ж обсязі 

бюджетних вкладень забезпечити досягнення найкращих споживчих 

характеристик товарів, робіт чи послуг у порівнянні з традиційною закупівлею 

за контрактом.  

Доцільним є облік зарубіжного досвіду ППП, хоча нерідко висловлюються дві 

протилежні точки зору. Вихідні посилки у опонентів приблизно однакові і 

зводяться, головним чином, до того, що для української економіки та системи 

державного управління характерні такі специфічні риси, які відрізняють Україну 

від розвинутих ринкових країн. Одні роблять висновок про те, що зарубіжний 

досвід у сфері господарських партнерств вельми слабо співвідноситься з 

українськими реаліями, і тому в ньому мало практичної користі. Інші ж, 

навпаки, вважають, що головне – слідувати виявленим за кордоном «прикладам 

кращої практики» і не винаходити власні специфічні підходи. 

Публічно-приватне партнерство є найпотужнішим економічним і політичним 

драйвером всієї системи господарювання і організації ведення бізнесу, 

створення сприятливого інвестиційного клімату, а також вкрай ефективним 

механізмом залучення інвестиційних ресурсів та інноваційних рішень в цілях 

модернізації взаємодії наукових і освітніх організацій в Україні. 

Пропозиції щодо покращання взаємодії наукових і освітніх організацій України 

наступні. 

1. Необхідно активно впроваджувати проектне фінансування проектів публічно-

приватного партнерства по перспективним науковим напрямкам, які мають 

великий впроваджувальний потенціал для певних видів економічної діяльності.  

Проектне фінансування є найбільш гнучкою, раціональною і перспективною 

формою довгострокового фінансування проектів ППП, що дозволяє досягти 

кумулятивного економічного ефекту за рахунок використання обмежених 

бюджетних ресурсів, приватної фінансової ініціативи та інвестицій, а також 

максимально використовувати переваги від залучення до виконання публічних 

повноважень держави компетенцій приватних компаній при обґрунтуванні та 

розробці науково-прикладних проектів. 

2. Надавати земельні ділянки для реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства інноваційними структурами взаємодії наукових і освітніх 

організацій. 

3. Законодавчо затвердити критерії прийняття державою рішення про участь у 

проекті публічно-приватного партнерства, взаємодії наукових і освітніх 

організацій. 
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 Інвестиційний проект пропонуємо оцінювати державою за чотирма базовими 

критеріями: 

1) доцільність та економічна обґрунтованість проекту; 

2) комерційна життєздатність проекту; 

3) наявність бюджетної фінансової вигоди; 

4) фіскальна відповідальність. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Використання механізму державно-приватного 

партнерства для досягнення стратегічних цілей розвитку соціального комплексу 

регіону / А. А. Пакуліна // Materials of the XI International scientific and practical 

conference, [«Science and сivilization», – 2015] (30 January – 07 February 2015) on 

Economic science. Political science. – Volume 5. Economic science. Political science. 

– Sheffield : Science and education LTD, 2015. – S. 7–10. 
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Успішна та ефективна реалізація проектів публічно-приватного 

партнерства (ППП) багато в чому визначається якістю опрацювання 

передінвестиційної стадії підготовки інвестиційного проекту, для виконання 

робіт в рамках якої, як правило, залучають професійних консультантів. Однак, 

через обмеження бюджетного фінансування, в цілях економії бюджетних 

коштів,  виконавчі органи публічної влади виконують такі роботи з цієї стадії 

реалізації проекту ППП самостійно, що стає причиною негативного досвіду 

застосування ППП на практиці, який, за оцінкою Світового банку, досягає 30 

відсотків. Така практика обумовлює необхідність актуалізації робіт і розрахунків 

техніко-економічного обґрунтування та іншої документації, проведення 

конкурсних процедур для пошуку нового приватного інвестора, що неминуче 

призводить до збільшення терміну реалізації проекту, а головне до підвищення 

вартості його підготовки [1, с. 209]. 

У більшості випадків української практики в якості критеріїв відбору 

інвестиційних проектів, що є привабливими з точки зору їх реалізації на засадах 

ППП, найчастіше є: 

– політичні амбіції керівників органів публічної влади;  

– цільові критерії та наявність необхідності створення певних об'єктів 

громадської інфраструктури, передбачених відповідними планами соціально-

економічного розвитку конкретного публічно-правового утворення; 

– наявність фінансової привабливості участі у проекті з боку бізнесу [2, 

с. 8]; 

– позитивна оцінка держави з точки зору наявності порівняльної переваги 

(бюджетної фінансової вигоди (Vfm)) при реалізації інвестиційного проекту в 

рамках ППП у порівнянні з традиційною закупівлею за контрактом; 

– максимальний обсяг ризиків, передбачуваний до передачі приватному 

партнеру при укладенні угоди про ППП; 

– максимальні соціально-економічні ефекти для громадян від реалізації 

конкретного інвестиційного проекту (оцінка бюджетної, економічної, фінансової 

та соціальної ефективності проекту); 
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– наявність можливості технічної реалізованості проекту («право на 

життя» в результаті аналізу техніко-економічних ризиків та нормативно-

правових обмежень за проектом).  

Традиційно вважається, що будь-який проект ППП містить шість 

основних стадій реалізації: 

1) стадія обґрунтування вибору проекту: аналіз і визначення укрупнених 

фінансово-економічних, технічних, організаційно-правових умов реалізації 

проекту ППП; оцінка соціально-економічних наслідків; розробка концепції 

проекту ППП; 

2) стадія підготовки проекту: організаційна, юридична, економічна, 

фінансова і технічна підготовка проекту ППП; розробка інвестиційного 

меморандуму; розробка нормативних та інших правових актів і документів; 

3) стадія конкурсного відбору: підготовка і проведення конкурсних 

процедур – попередній відбір пропозицій учасників конкурсу та їх перевірка; 

внесення змін до конкурсної документації; оцінка і вибір кращої конкурсної 

пропозиції; укладення з переможцем конкурсу угоди про ППП; 

4) стадія фінансового забезпечення проекту: комплексна оцінка проекту 

кредиторами; укладання кредитних договорів; фінансове закриття проекту ППП; 

5) стадія реалізації: проектування, будівництво і введення в експлуатацію 

об'єкта угоди; управління об'єктом угоди: утримання, експлуатація, поточні та 

капітальні ремонти, операційна діяльність; моніторинг реалізації проекту ППП; 

завершення проекту - розподіл активів у приватну чи публічну власність; 

6) стадія завершення проекту: повернення орендного майна власнику і 

підрядникам; підписання акту прийому-передачі виконаних робіт і повний 

розрахунок між сторонами угоди про ППП; укладення угоди за підсумками 

реалізації проекту ППП. 

Приблизний склад робіт економічного етапу підготовки проекту ППП 

передбачає наступні обов'язкові роботи: 

– аналіз економічної доцільності реалізації проекту на засадах ППП для 

держави і приватного партнера; 

– аналіз попиту і пропозиції по організації фінансових потоків проекту 

ППП; 

– обґрунтування бюджетної ефективності реалізації проекту на умовах 

ППП; 

– вироблення необхідних бюджетних, податкових, тарифних і інших 

рішень; 

– обґрунтування необхідної фінансової участі в проекті ППП третіх осіб; 

– підготовка техніко-економічного обґрунтування проекту ППП, 

розробленого відповідно до вимог фінансуючих організацій; 

– визначення оптимальної структури фінансування проекту ППП, у тому 

числі: розробка схем залучення стороннього фінансування проекту ППП, 

визначення внутрішніх джерел фінансування проекту ППП, розробка бізнес-

плану проекту ППП; підготовка інформаційного меморандуму проекту для 

залучення до участі в ньому приватних партнерів, фінансуючих організацій, 

акціонерів та інвесторів; 

– страхування, консультації та підготовка забезпечувальних заходів щодо 

повернення позикових коштів, залучених у проект ППП; 

– підготовка конкурсної документації (бізнес-план, критерії оцінки 

пропозицій, порядок оцінки фінансових пропозицій та інші розділи); 

– конкурсний відбір приватних партнерів за проектом, залучення в проект 

фінансуючих осіб, укладення договорів, структурування взаємин усіх учасників 

у межах проекту ППП; 
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– оцінка можливих фінансових потоків, аналіз фінансових, податкових і 

бухгалтерських передумов моделі; розробка фінансової моделі проекту ППП; 

– оцінка комерційних ризиків проекту ППП, розробка схеми аналізу, 

передачі та управління ризиками проекту ППП 

Дослідження існуючих на практиці підходів до вибору пріоритетних 

інвестиційних проектів ППП, використовуваних методів аналізу, підготовки та 

реалізації проекту показало, що ППП є вкрай складним і багатофакторним 

інструментом. Незважаючи на зовнішню простоту і теоретичну вигідність таких 

проектів для сторін, що беруть участь у них,  на практиці ППП – досить складне 

інституційне явище сучасної економіки. На підготовку та укладення угод про 

ППП навіть за порівняно простими типовими об'єктами (школи, лікарні) нерідко 

йдуть роки роботи фахівців органів влади та приватних компаній. Разом з тим, 

ППП є найпотужнішим економічним і політичним драйвером всієї системи 

господарювання і організації ведення бізнесу, створення сприятливого 

інвестиційного клімату, а також вкрай ефективним механізмом залучення 

інвестиційних ресурсів та інноваційних рішень в цілях модернізації  і 

прискореного розвитку економіки нового типу – інноваційної та 

високотехнологічної. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Зниження витрат і підвищення ефективності 

проектної діяльності / А. А. Пакуліна, Л.В. Юрченко, Д.Ю.  Митник // Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне наукове фахове видання. – 

2016. – № 4(04). – C. 206–212. 2. Пакуліна А. А. Використання механізму 

державно-приватного партнерства для досягнення стратегічних цілей розвитку 

соціального комплексу регіону / А. А. Пакуліна // Materials of the XI International 

scientific and practical conference, [«Science and сivilization», – 2015] (30 January – 

07 February 2015) on Economic science. Political science. – Volume 5. Economic 

science. Political science. – Sheffield : Science and education LTD, 2015. – S. 7–10. 
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Рішення про реалізацію будь-якого інвестиційного проекту по тій чи 

іншій схемі – особливо в рамках публічно-приватного партнерства (ППП) – 

завжди передбачає отримання державою відповіді на питання, чи є 

запропонований спосіб найбільш ефективним методом використання 

конкретного ресурсу, зокрема грошей. Традиційно в світовій практиці для 

відповіді на це питання проводять розгляд запропонованого методу реалізації 

проекту за чотирма основними критеріями: доцільності реалізації та економічної 

обґрунтованості проекту в аспекті соціально-економічної ситуації в країні і 

наявності планів щодо розвитку промислової або громадської інфраструктури 

конкретного сектора економіки; життєздатності в аспекті можливості залучення 

приватних інвестицій і забезпечення прибутковості; наявності бюджетної 

фінансової вигоди (Vfm), що підтверджує отримання кращого якісного 

результату при найменшому вкладенні коштів; фіскальної реалізованості в 

умовах скорочення витрат держави і дії інших бюджетних обмежень. 

ППП не дає можливості будувати без грошей. Також як і будь-які 
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інвестиційні проекти з державною участю ППП потребує поступального 

розвитку економіки країни, рівноваги і стабільності на товарних, сировинних та 

фінансових ринках, відсутність бюджетних проблем і порівняно низьких 

процентних ставкок за кредитами, доступності капіталу на фінансових ринках 

[1, с. 35]. У зв'язку з тим, що довгострокові бюджетні зобов'язання держави 

прирівнюються до позик, виникає необхідність у довгостроковому та якісному 

плануванні бюджетних надходжень, що дозволяє забезпечити виконання цих 

зобов'язань. В іншому випадку ніяка бюджетна система не витримає аналогічних 

обсягів позикового фінансування з терміном реалізації  50 років, оскільки 

відповідно до угоди з приватним партнером – державі доведеться 

відшкодовувати на тлі економічного спаду, стагнації і істотного зростання 

вартості грошових запозичень..  

У цьому зв'язку розглянемо джерела та діючі обмеження щодо 

фінансування проектів ППП. 

Основними формами державного фінансування проектів ППП є: 

– довгострокові цільові програми – національні, регіональні і 

муніципальні. Вони, зокрема, можуть передбачати надання субсидій бюджетам  

нижчого рівня публічної влади. Кошти, передбачені відповідною 

довгостроковою цільовою програмою, витрачаються публічно-правовими 

утвореннями за допомогою укладання і виконання державних (муніципальних) 

контрактів при закупівлі товарів, робіт, послуг для задоволення публічних 

потреб або укладення угод про ППП. Щодо кожної такої програми щороку 

проводиться оцінка ефективності її реалізації та витрачання фінансових коштів, 

за результатами якої може бути прийняте рішення про скорочення (починаючи з 

чергового фінансового року) коштів на реалізацію програми або про дострокове 

припинення її реалізації; 

– державні та муніципальні (бюджетні) гарантії. Наявність у проектах 

ППП бюджетних гарантій суттєво підвищує привабливість для приватних 

інвесторів; 

– прямі бюджетні інвестиції – частина коштів бюджету відповідного 

рівня, що направляються для реалізації проекту ППП. Виділення прямих 

бюджетних інвестицій фактично означає безпосереднє входження держави в 

статутний капітал спеціальної проектної компанії – SPV і прийнятті нею 

відповідної частини ризиків, передусім будівельних і експлуатаційних.  

В якості джерел позабюджетного фінансування, слід відзначити наступні: 

– власні кошти приватних партнерів і залучених в проект інвесторів; 

– фонди прямих інвестицій; 

– міжнародні фінансові інституції; 

– державні корпорації та інститути розвитку; 

– комерційні і некомерційні кредитні установи (передусім банки). 

З великої міжнародної практики ППП випливає, що при реалізації 

великих інфраструктурних проектів, розрахованих на тривалий термін 

окупності, як правило, практично завжди виникає проблема недостатності 

виділеного під проект фінансування (як державного, так і приватного) у зв'язку з 

їх неминучою обмеженістю. Для виходу з таких ситуацій партнери змушені 

залучати до фінансування проекту борговий капітал. 

Прийнято вважати, що на практиці існує три традиційні, а тому найбільш 

поширені форми фінансування інфраструктурних проектів ППП: 

– державне фінансування, при якому держава залучає в проект ППП 

позикові кошти через кредитування приватного партнера шляхом надання йому 

різного роду грантів, субсидій або гарантій за борговими зобов'язаннями. Як 

правило, держава в особі виконавчих органів публічної влади має можливість 
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отримувати кредити на фінансовому ринку за більш низькою процентною 

ставкою, ніж приватні партнери. Однак держава завжди обмежена у вільних 

коштах, з одного боку, фінансовими можливостями бюджетної системи – 

максимальний обсяг запозичення державою на ринку капіталу обмежується 

законом про бюджет на поточний рік, а з іншого боку тим, що у держави завжди 

є цілий ряд соціальних програм і суспільно значущих проектів, що конкурують 

між собою за отримання цих обмежених фінансових ресурсів; 

– корпоративне фінансування, при якому приватний партнер залучає в 

проект ППП позикові кошти, використовуючи свій «goodwill» – репутаційний 

потенціал, хорошу кредитну історію і наявний у його розпорядженні бізнес. 

Безумовно, приватний партнер має значно більше можливостей залучити 

кредитне фінансування від більш широкого спектру приватних інвесторів, проте 

обсяг необхідних інвестицій у проект і недостатність його прибутковості в 

майбутньому можуть не виправдати надій інвесторів за рівнем доходів від 

вкладання своїх грошей в проект, що веде до підвищення вартості такого 

фінансування, а тому не завжди може бути доступно для приватного партнера; 

– проектне фінансування, при якому позикове фінансування проектів 

ППП здійснюється під гарантії очікуваного прибутку від експлуатації 

створюваного об'єкта угоди без права або  з обмеженим правом регресу, тобто 

зворотної вимоги кредитора про відшкодування наданих позичальнику коштів. 

Основне повернення вкладених у проект коштів (власних і позикових) 

відбувається за рахунок грошових потоків, що безпосередньо генеруються 

проектом. Банківські та інші кредити надаються безпосередньо створюваною 

спеціальною проектною компанію – SPV. При цьому фінансуючі особи для 

погашення кредитів розраховують на грошові потоки проекту, а в якості 

забезпечення боргу виступають поточні активи SPV-компанії і майбутні доходи 

від реалізації проекту.  Таким чином, борг SPV-компанії не відображається в 

балансі акціонерів SPV-компанії, ні в балансі приватного партнера, ні в балансі 

публічного партнера. 

Структура проектного фінансування складається з власного капіталу 

проекту ППП, наданого приватним і державним партнерами, а також 

інвесторами проекту і позикового капіталу, наданого однією або кількома 

групами осіб. Оскільки проектне фінансування передбачає залучення до нього 

на основі укладених договорів великої кількості осіб, кожна з яких приймає на 

себе лише невелику частину загального ризику незавершення проекту, в 

результаті чого ризики дробляться на значно дрібніші, тим самим стаючи 

прийнятними для всіх учасників проекту ППП.  

Перевагами проектного фінансування є: 

– обмеження відповідальності сторін угоди засновників SPV-компанії, що 

надають акціонерний капітал. Фінансуючі особи проекту зацікавлені в його 

успішній реалізації, оскільки для повернення виданих ними кредитів вони 

змушені покладатися тільки на фінансове забезпечення самого проекту і його 

здатність генерувати грошовий потік, достатній для покриття боргових 

зобов'язань; 

– високий обсяг залучення боргового капіталу (позикового 

фінансування), досягає 90 відсотків вартості проекту ППП. При цьому вартість 

боргового капіталу об'єктивно відображає обсяг ризиків проекту; 

– можливість установи кількох SPV-компаній під реалізацію лота 

проектів ППП і винесення їх ризиків за основний баланс юридичних осіб, що 

беруть участь у проекті,  – приватної компанії, виконавчого органу публічної 

влади або фінансуючої особи; 

– скорочення «агентських» і «транзакційних» витрат, що відображають 
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наявні суперечності між різними групами учасників «всередині» заснованої 

ними SPV-компанії в ході реалізації проекту. 

Очевидно, що проектне фінансування є найбільш гнучкою, раціональною 

і перспективною формою довгострокового фінансування проектів ППП, що 

дозволяє досягти кумулятивного економічного ефекту за рахунок використання 

обмежених бюджетних ресурсів, приватної фінансової ініціативи та інвестицій, а 

також максимально використовувати переваги від залучення до виконання 

публічних повноважень держави компетенцій приватних компаній при 

створенні, реконструкції та експлуатації об'єктів виробничої та громадської 

інфраструктури. 

Література: 1. Практическое руководство по вопросам эффективного 

управления в сфере государственно-частного партнерства / ЕЭК ООН. – Нью-

Йорк, Женева: Издание ООН, 2008. – 114 с. 
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

К.е.н., доцент Пакуліна А.А., 

студентка гр. ЕП-31 Власенко І.Д. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

студентка Пакуліна Г.С. 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

 

В якості методів проведення дослідження передбачалося вивчення і 

аналіз спеціальної наукової літератури, систематизація та узагальнення методів, 

що активно використовуються у вітчизняній та закордонній практиці при оцінці 

ефективності інвестиційних проектів. Виходячи з принципів дедукції і 

системного аналізу з урахуванням положень ресурсного та інституційного 

підходів планувалося на основі узагальнення отриманих даних, синтезу 

апробованих експертних рекомендацій і передових міжнародних практик 

застосування фінансово-інвестиційного аналізу розробити методику системного 

аналізу фінансової, бюджетної та соціально-економічної ефективності проектів 

публічно-приватного партнерства (ППП) з виділенням оціночного критерію, 

найбільш значущого для прийняття державою кваліфікованого рішення - 

бюджетної фінансової вигоди (Vfm). 

Основною метою будь-якого інвестиційного проекту, що реалізується за 

схемою ППП, є перерозподіл ризиків між партнерами угоди, причому ризики, як 

правило, передаються тій стороні, яка найкращим чином може ними керувати. 

Вважається, що в зазначеному аспекті держава не є самим ефективним 

менеджером, особливо в частині управління різного роду бізнес-ризиками. У 

цьому зв'язку привабливість проектів ППП для держави обумовлюється, в першу 

чергу, можливістю передати бізнесу значний обсяг ризиків, в результаті чого 

загальна вартість проекту з урахуванням перерозподілу ризиків між сторонами 

угоди і зниження їх вартості стає нижче, ніж у ситуації, коли кожен з учасників 

проекту приймає всі ризики на себе.  

ППП вимагає принципово нового погляду на ризики, пов'язані з 

інфраструктурними проектами такого роду, які найчастіше ігноруються і в 

недостатній мірі оцінюються виконавчими органами публічної влади [1, с. 57]. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою, давно і успішно 

застосовують ППП, оцінка можливості участі держави у таких проектах 

проводиться саме за критерієм наявності бюджетної фінансової вигоди (Vfm), 

тобто досягнення державою оптимального співвідношення між вигодами 
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одержуваного результату - ціни, якості, обсягу й доступності товарів, робіт, 

послуг - і бюджетними витратами. Успішні практики ППП вимагають 

обґрунтування, вираженого в кількісних показниках, що доводить наявність 

порівняльної переваги проекту ППП перед укладенням контракту на закупівлю. 

Зокрема, в рамках вирішення цього питання Європейським Союзом навіть 

розроблені спеціалізовані стандарти оцінки ефективності ППП за критерієм 

бюджетної фінансової вигоди (Vfm). Саме оцінка бюджетної фінансової вигоди 

лежить в основі визначення ступеня привабливості для держави реалізації 

проекту у формі ППП і прийняття ним рішення про участь у ньому. 

Дослідження існуючих на практиці підходів до вибору пріоритетних 

інвестиційних проектів ППП, використовуваних методів аналізу, підготовки та 

реалізації проекту показало, що ППП є вкрай складним і багатофакторним 

інструментом. Незважаючи на зовнішню простоту і теоретичну вигідність таких 

проектів для сторін, що беруть участь у них,  на практиці ППП - досить складне 

інституційне явище сучасної економіки. На підготовку та укладення угод про 

ППП навіть за порівняно простими типовими об'єктами (школи, лікарні) нерідко 

йдуть роки роботи фахівців органів влади та приватних компаній. Разом з тим, 

ППП є найпотужнішим економічним і політичним драйвером всієї системи 

господарювання і організації ведення бізнесу, створення сприятливого 

інвестиційного клімату, а також вкрай ефективним механізмом залучення 

інвестиційних ресурсів та інноваційних рішень в цілях модернізації і 

прискореного розвитку економіки нового типу – інноваційної та 

високотехнологічної. 

Проектне фінансування є найбільш гнучкою, раціональною і 

перспективною формою довгострокового фінансування проектів ППП, що 

дозволяє досягти кумулятивного економічного ефекту за рахунок використання 

обмежених бюджетних ресурсів, приватної фінансової ініціативи та інвестицій, а 

також максимально використовувати переваги від залучення до виконання 

публічних повноважень держави компетенцій приватних компаній при 

створенні, реконструкції та експлуатації об'єктів виробничої та громадської 

інфраструктури. 

Розрахунки показників оцінки ефективності проекту ППП проводяться 

всіма його учасниками із застосуванням різних методів і критеріїв, проте кінцева 

точність цих розрахунків буде обумовлюватися не складністю і різноманіттям 

застосовуваних математичних формул та методів оцінки, а точністю даних, 

використаних при її розробці. Можна стверджувати, що на сьогоднішній день 

аналіз бюджетної фінансової вигоди (Vfm) є основним інструментом, що 

дозволяє державі кваліфіковано відповісти на питання, як реалізувати 

конкретний інвестиційний проект - на засадах ППП або шляхом укладення 

контракту на закупівлю. Після прийняття державою рішення про реалізацію 

проекту ППП показник бюджетної фінансової вигоди (Vfm) дозволяє визначити, 

яка з можливих моделей реалізації проекту ППП є краще за критерієм 

фінансової ефективності. 

Аналіз усіх діючих в Україні методичних рекомендацій за оцінкою 

ефективності інвестиційних проектів показав, що вони не повною мірою 

враховують специфіку проектів ДПП і не містять алгоритму прийняття 

державою кваліфікованого рішення про вибір механізму реалізації 

інвестиційних проектів ППП або державного замовлення. Значно більш 

серйозною проблемою для розвитку ППП в Україні є відсутність до 

теперішнього часу ефективної методики оцінки показника бюджетної фінансової 

вигоди (Vfm) для прийняття державою кваліфікованого рішення про свою 

участь у таких проектах, яка активно застосовується у всіх країнах, що успішно 



365 

 

реалізують інвестиційні проекти на засадах ППП.  

В ході проведеного дослідження нами була доведена актуальність 

якнайшвидшої розробки і активного використання методики оцінки державою 

показника бюджетної фінансової вигоди (Vfm), що є основним критерієм при 

прийнятті органами публічної влади України рішення про свою участь в 

реалізації інфраструктурних проектів. 

Література: 1. Практическое руководство по вопросам эффективного 

управления в сфере государственно-частного партнерства / ЕЭК ООН. – Нью-

Йорк, Женева: Издание ООН, 2008. – 114 с. 
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Статистичне спостереження – це систематизований, спланований і 

науково організований збір статистичної інформації (сукупності статистичних 

даних, що відображають соціально-економічні процеси і використовуються в 

управлінні економікою і суспільним життям) про різні суспільно-економічні 

явища і процеси. Статистичне спостереження за роботою публічного сектору є 

початковою стадією статистичного дослідження, від якої в значній мірі залежать 

його (дослідження) наслідки. 

Процес статистичного спостереження за роботою публічного сектору 

складається з: 

– проектування (планування) статистичного спостереження (складання 

детального плану); 

– підготовки статистичного спостереження (підготовка бланків, 

інструкцій, підбір кадрів); 

– здійснення статистичного спостереження за роботою публічного 

сектору; 

– контроль отриманих матеріалів статистичного спостереження. 

Проблема надання органам державного управління, окремим 

підприємствам і організаціям, науковим і фахівцям надійної, достовірної і 

репрезентативної статистичної інформації завжди була і залишається 

центральною в теорії і практиці статистичної науки [1, с. 190]. 

Помилки статистичного спостереження за роботою публічного сектору 

впливають на правильність і достовірність (адекватність, точність) теоретичних і 

практичних висновків. 

Вони можуть виникати з різних причин: 

– за рахунок описок; 

– неуважність; 

– округлення; 

– неправильного заповнення формуляра; 

– незасередженості тих, хто відповідає, або їх прагнення приховати або 

спотворити факти; 

– неточності вимірювальних приладів і т.д. 

Точністю вважається ступінь відповідності даних спостереження дійсній 

їх величині, достовірністю - міра об'єктивного відображення суті явищ і 
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процесів. Чим ближче значення показників, отриманих в результаті 

спостереження, їх фактичним значенням, тим вище точність статистичного 

спостереження за роботою публічного сектору. 

Розбіжності між даними спостереження і дійсним значенням 

досліджуваних даних називають помилками спостереження, які можна 

класифікувати на кілька груп. 

Розрізняють помилки реєстрації та помилки репрезентативності. 

Помилки репрезентативності мають місце тільки при вибірковому 

спостереженні за роботою публічного сектору. Вони виникають внаслідок того, 

що відібрана для обстеження частина сукупності недостатньо точно відображає 

всю досліджувану сукупність. 

Помилки реєстрації - це помилки, які виникли внаслідок неправильного 

встановлення фактів, або неправильного їх запису, або того і другого разом. 

Помилки реєстрації можуть бути випадковими або систематичними. 

Випадкові помилки виникають в результаті дії випадкових 

непередбачуваних причин,  викликають відхилення даних в сторону збільшення 

або зменшення. Такі помилки найчастіше бувають ненавмисними, вони не є 

небезпечними, оскільки їх вплив на узагальнюючі показники урівноважується. 

Систематичні помилки виникають з якоїсь певної причини і діють, як 

правило, в одному напрямку: або заниження або завищення. Причиною може 

бути несправність вимірювальних приладів, неправильне розуміння 

реєстратором окремих вказівок щодо заповнення бланків та ін. Систематичні 

помилки можуть бути навмисними і ненавмисними. 

Систематичні умисні помилки реєстрації виникають внаслідок свідомого, 

навмисного спотворення фактів з певною метою. Це приписки в звітах, зроблені 

навмисно. Посадові особи, винні у несвоєчасному поданні або спотворенні 

даних державних статистичних спостережень , притягаються до дисциплінарної, 

матеріальної або кримінальної відповідальності. 

Прагнення до достовірності статистичних даних досягається різними 

способами: раціональною розробкою програми статистичного спостереження за 

роботою публічного сектору та інструкцій, що роз'яснюють зміст показників; 

перевіркою і контролем обліку та звітності організацій і установ підбором і 

підготовкою кадрів; роз'яснювальною роботою серед населення і т.д. 

Щоб уникнути помилок статистичного спостереження за роботою 

публічного сектору, зменшити розміри, виявити і виправити їх, потрібно в 

процесі підготовки і проведення спостереження передбачити і здійснити ряд 

заходів, таких як:  

– виразно поставити завдання спостереження;  

– детально розробити програму спостереження;  

– чітко сформулювати питання у формулярах спостереження;  

– грамотно розробити інструкцію спостереження, в якій доступно 

пояснити суть питань програми спостереження і методологію вирахування 

досліджуваних показників;  

– вміло вибрати дату, встановити терміни і вибрати місце спостереження;  

– правильно підібрати і підготувати кадри. 

3 метою отримання в процесі статистичного спостереження 

високоякісних матеріалів, статистичні органи здійснюють постійний контроль за 

ходом проведення спостереження, систематично перевіряють стан первинного 

обліку і звітності на підприємствах, організаціях і установах. 

Важливе значення для підвищення точності матеріалів спостереження за 

роботою публічного сектору має роз'яснювальна робота серед посадових осіб і 

населення про мету, завдання, серйозність і порядок проведення спостереження, 
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щоб не допустити зривів спостереження чи викривлень його даних. 

Після закінчення спостереження матеріали, зібрані в процесі його 

проведення, старанно перевіряються за повнотою охоплення об'єкта 

спостереження за роботою публічного сектору, якістю заповнення формулярів і 

інших документів. 

Статистика використовує два способи контролю матеріалів 

спостереження: а) арифметичний (лічильний); б) логічний. 

Арифметичний контроль полягає в лічильній перевірці підсумкових 

даних звітів або формулярів і погодженні тих показників, які взаємозв'язані між 

собою і можуть бути виведені одні з одних. Наприклад, в шаховій таблиці 

любого зведення підсумки рядків і колонок повинні співпадати, а якщо такого 

співпадання немає, тоді шукають помилку в рядках чи колонках. 

Логічний контроль полягає в співставленні взаємозв'язаних між собою 

відповідей на питання формуляра статистичного спостереження і виясненні їх 

логічної сумісності. Якщо виявляють логічно несумісні відповіді, шляхом 

подальшого співставлення з відповідями на інші питання встановлюють, яка з 

відповідей записана невірно. Наприклад, якщо у формулярі переписного листа 

перепису населення записано, що опитувана особа у віці 7 років має сім'ю, вищу 

освіту, працює лікарем, то зрозуміло, що неправильно записаний вік. 

Логічний контроль здійснюють також шляхом порівняння даних 

статистичного спостереження за роботою публічного сектору з показниками 

плану, прогнозу або даними за аналогічні попередні періоди, чи з даними 

суміжних об'єктів, які зв'язані в якійсь мірі певними показниками і т.д. 

Основною умовою успішного проведення будь-якого статистичного 

дослідження на всіх його стадіях, в тому числі і на стадії спостереження за 

роботою публічного сектору, є висока якість зібраного матеріалу. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Удосконалення статистичного аналізу 

показників регіонального соціально-економічного розвитку / А. А. Пакуліна, 

Г.С. Пакуліна, О.А. Андріянова // Матеріали IX Міжнародної науково-

практичної конференції [«Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України 

на шляху до євроінтеграції»] (19–20 квітня 2017 р., Україна, м. Харків). Тези 

доповідей. Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 190–192. 
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Правова статистика є важливим інструментом забезпечення прозорості 

публічного сектору. 

Правова статистика — це заснована на загальних принципах і змісті 

юридичних наук система положень і прийомів загальної теорії статистики, яка 

застосовується при вивченні кількісно-якісної сторони правопорушень і 

пов’язаних з ними явищ та заходів соціального контролю за ними [1]. 

 Відомо, що одним з головних завдань держави є забезпечення 

правопорядку і законності, захист прав і свобод людини, охорона прав і 

законних інтересів державних і недержавних організацій, трудових колективів, 

тобто соціальний контроль за злочинністю та іншими правопорушеннями. 
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Забезпечення виконання цих завдань покладено насамперед на правоохоронні 

органи. Зміст правоохоронної діяльності випливає із завдань правосуддя, 

закріплених у нормах відповідного законодавства. Така діяльність носить 

соціальний характер і може здійснюватися лише за допомогою застосування 

юридичних заходів впливу. До них прийнято відносити заходи державного 

примусу і стягнення, що регламентуються нормами чинних законів. Для 

адекватного, своєчасного та ефективного впливу на процеси, які відбуваються в 

житті суспільства, необхідно мати об’єктивну та повну інформацію про розвиток 

і тенденції тих соціальних явищ, що найбільше відображуються на безпечних 

умовах життя людей. Таку інформацію концентрує правова статистика [2]. 

 Правова статистика є галуззю наукових знань, яка вивчає кількісні 

характеристики правових явищ. Це підтверджує що правова статистика — 

поняття збірне, оскільки до неї можуть бути віднесені статистичні відомості 

багатьох органів та установ, у тому числі тих, що не належать до 

правоохоронних. Правова статистика відображає дані про те як захищаються 

гарантовані Конституцією права і свободи людини і громадянина, власність 

фізичних і юридичних осіб, громадський порядок тощо [3, с. 34]. 

 Основною метою правової статистики є цифрова характеристика і облік 

право, що знаходяться в сфері компетенції МВС, прокуратури, Служби безпеки 

України, Прикордонної служби, Державної податкової адміністрації, Державної 

митної служби, судів, нотаріату та інших державних органів, які вправі 

порушувати кримінальні справи, проводити досудове розслідування і дізнання, 

чинити правосуддя, виконувати покарання, здійснювати профілактичний вплив 

на злочинністю та інші правопорушення. Таким чином, мета правової 

статистики полягає в необхідності надати цифрову характеристику результатів 

діяльності усіх правоохоронних органів, оцінити її ефективність завдяки 

розробленій системі показників, а також визначити рівень додержання 

законності в їх роботі. У відповідності з цим, правова статистика, застосовуючи 

свої специфічні методи (масового спостереження; групування даних 

спостережень за кількісно і якісно вираженими ознаками; обробки та аналізу 

статистичних матеріалів), повинна кількісно відобразити всю сукупність 

правопорушень (злочинів), а також систему заходів соціального контролю за 

ними, що здійснюються державними органами з метою підтримання режиму 

законності. 

 Особливістю предмета правової статистики є те, що вона вивчає і 

характеризує не лише ті правові явища що належать до сфери діяльності 

правоохоронних органів, але й ті, що пов’язані із правозастосуванням, 

використанням і реалізацією відповідних норм права. Якщо ті чи інші явища 

(правопорушення, злочини, правочини та інші правові факти) з якихось причин 

не зареєстровано (не зафіксовано), то вони, за таких обставин, випадають з поля 

зору правової статистики і відповідного реагування державних органів. 

 Правопорушення, злочини та інші юридичні факти є категоріями що 

виникають в конкретних умовах простору і часу, соціальна характеристика яких 

проявляється, головним чином, у чотирьох вимірах: по-перше, це їх історичне 

походження; по-друге, це діяння (дія чи бездіяльність) конкретних людей; по-

третє, та шкода, яку вони спричиняють інтересам суспільства, і, останнє, 

кількісно-якісні параметри правопорушень (злочинів) — не статичні, застиглі 

явища, а процеси, що розвиваються в просторі і часі, суттєво змінюються в 

залежності від змін, що відбуваються в умовах життя людей. 

Статистика конституційного судочинства характеризує своїми 

показниками діяльність Конституційного Суду України: скільки було виявлено 

порушень конституційного законодавства, скільки справ було розглянуто 
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Конституційним Судом і які рішення були прийняті. 

Кримінально-правова статистика характеризує весь комплекс заходів по 

боротьбі зі злочинністю, дає кількісно-якісну характеристику всіх вчинених 

злочинів, осіб, які вчинили злочини, а також покарань. Своїми показниками вона 

характеризує і відтворює усі стадії кримінального процесу, дає характеристику 

рівня, структури і динаміки злочинності. Кримінально-правова статистика є 

основною інформаційною базою кримінології. Слід звернути увагу на те, що 

кримінально-правова статистика характеризує не всі вчинені злочини, а лише ті, 

які були виявлені, зареєстровані і по яких провадилися ті чи інші слідчі дії або 

застосовувалися заходи адміністративного чи громадського впливу. 

Кримінально-правова статистика залежно від стадій кримінального 

процесу складається із таких розділів, органічно пов'язаних між собою: а) 

статистика органів дізнання та досудового слідства; б) статистика кримінального 

судочинства; в) статистика виконання вироків. 

Статистика органів дізнання та досудового слідства характеризує різні 

сторони діяльності державних органів, які займаються розслідуванням злочинів і 

виявленням осіб, що їх вчинили. До них належать органи дізнання, які 

функціонують відповідно до ст. 101 Кримінально-процесуального кодексу 

України; органи досудового слідства, які функціонують відповідно до ст. 102 

Кримінально-процесуального кодексу України. До цього розділу кримінально-

правової статистики входять показники про кількість зареєстрованих злочинів, 

кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, а також облік заходів по 

розслідуванню злочинів, про строки розслідування, кількість розкритих 

злочинів, характеристику застосування запобіжних заходів тощо. 

Статистика кримінального судочинства досліджує роботу органів суду по 

розгляду кримінальних справ. Завдяки цьому розділу можна охарактеризувати 

кількість кримінальних справ, які надійшли до суду; кількість підсудних; 

кількість засуджених осіб; кількість виправданих осіб; кількість поданих 

апеляцій; кількість справ, які були розглянуті в касаційній інстанції, і наслідки 

цього розгляду; строки розгляду справ; процесуальні дії суду. 

Статистика виконання вироків дає уявлення про діяльність органів, які 

виконують визначені судовими вироками покарання. Цей розділ характеризує 

облік усіх засуджених з розподілом за видами покарань; облік діяльності органів 

суду і виправно-трудових установ по умовно-достроковому звільненню від 

покарань і заміні покарання більш м'яким, а також рішення про переведення з 

однієї виправно-трудової установи до іншої тощо. 

 Таким чином, показники кримінально-правової статистики, з одного 

боку, характеризують рівень, структуру і динаміку злочинності та судимості, а з 

іншого – діяльність органів дізнання, органів досудового слідства, органів суду, 

органів виконання вироків по здійсненню кримінальної правозастосовної 

практики. 

 Цивільно-правова статистика характеризує облік усіх цивільних справ, 

які знаходилися на розгляді в судових органах, облік наслідків судової 

діяльності по розгляду цивільних справ, а також облік цивільних правовідносин, 

що посвідчуються в адміністративному, нотаріальному або безспірному 

судовому провадженні (наприклад, посвідчення нотаріусом заповіту, 

посвідчення судом стажу роботи і т. под.). 

 Відповідно до вимог цивільного процесу і характеру установ, які його 

здійснюють, цивільно-правова статистика поділяється на такі два підрозділи: а) 

статистика цивільного судочинства; б) статистика виконання судових рішень. 

Статистика цивільного судочинства відображає роботу органів суду по 

розгляду цивільних справ, які надійшли до них; облік основних процесуальних 
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дій; строки розгляду цивільних справ; кількість винесених судових рішень; облік 

кількості справ, які були розглянуті апеляційними судами і судами касаційної 

інстанції і які рішення по них було прийнято; облік діяльності нотаріальних 

органів тощо. 

Статистика виконання судових рішень відображає діяльність державних 

виконавців по виконанню рішень суду з цивільних справ [4, с. 103]. 

Адміністративно-правова статистика характеризує кількість виявлених і 

зареєстрованих правопорушень; кількість осіб, які вчинили ці правопорушення; 

види адміністративних стягнень, які було накладено на осіб, а також показники 

діяльності різних державних органів, які мають право накладати адміністративні 

стягнення. 

Статистика дисциплінарних правопорушень від ображає трудову 

дисципліну на державних підприємствах. Ці дані повинні подаватися 

керівниками підприємств, вони обов'язково вносяться до статистичної звітності 

різних міністерств і відомств. 

Статистика прокурорського нагляду характеризує діяльність органів 

прокуратури по нагляду за додержанням законності в різних сферах життя 

держави. 

Господарсько-правова статистика характеризує діяльність господарських 

судів по розгляду господарських спорів між юридичними особами. 

Митна статистика характеризує інформацію про переміщення товарів 

через митний кордон України шляхом збирання, формування, опрацювання, 

узагальнення, всебічного аналізу та зберігання статистичної інформації з питань 

митної справи та зовнішньої торгівлі товарами. Вона складається з митної 

статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики. Митна 

статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та відповідним чином 

систематизовану інформацію про переміщення товарів через митний кордон. 

Спеціальна митна статистика складається з таких частин: статистика 

декларування; статистика справляння податків і зборів; статистика з питань 

боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; статистика 

пасажиропотоків; статистика міжнародних перевезень та інші види, які містять 

відомості з кадрових питань, питань боротьби з правопорушеннями в митних 

органах, адміністративно-господарських питань та інші відомості. 

Таким чином, правова статистика, поділяючись на наведені галузі, дає 

змогу вивчати правові явища з різних сторін, але завжди галузі правової 

статистики пов'язані між собою, а їх комплексне застосування дозволяє вивчати 

закономірності в розвитку правових явищ. 

 До статистичних даних правової статистики як інструменту забезпечення 

прозорості публічного сектору висуваються певні вимоги: 

– вірогідність (об’єктивність) даних, тобто їх відповідність реальному 

стану. Вірогідність даних забезпечується багатьма умовами. Це компетентність 

працівника, який здійснює дослідження, досконалість інструментарію (бланки, 

інструкції, система оціночних показників), зацікавленість і готовність об’єкту та 

ін. 

– повнота (цілісність) даних як за їх обсягом, так і по суті. Повнота 

забезпечується, по-перше, охопленням одиниць досліджуваної сукупності, по-

друге, системним добором кількох взаємозалежних ознак явища, і по-третє, при 

вивченні явища у часі повнота передбачає одержання даних за максимально 

тривалі, періоди. 

– своєчасність (оперативність) даних. Інформація має дійти до 

користувача, перш ніж застаріє, інакше вона втрачає корисність. 

– порівнянність (стабільність) даних у часі або у просторі. Дані повинні 
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бути порівнянними: за складом сукупності (забезпечення порівнянності 

показників при структурних зрушеннях — змінах у складі елементів 

досліджуваної сукупності); за одиницями; за методикою збирання даних та 

обчислення статистичних показників; за територіальною належністю одиниць. 

– доступність даних. Доступ до статистичної інформації забезпечується 

шляхом: систематичної публікації її в друкованих виданнях; поширення її 

засобами масової інформації; безпосереднього її надання органам державної 

влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також 

фізичним особам. 

Література: 1. Статистичне спостереження [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://referat-ok.com.ua/pravo/statistichne-sposterezhennya. 2. Поняття, 

предмет, методологія правової статистики та її основні галузі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/books/pravova-

statistika/parts/part1.html. 3. Камлик М.І. Правова статистика. Навчальний 

посібник.. – К: Атіка, 2004. – 240 с. 4. Правова статистика: [навчальний 

посібник] / [М.П. Пихтін, Г.С. Поліщук, М.І. Шерман та ін.]; за заг ред. М.П. 

Пихтіна.– К.: ФОП О.С. Ліпкана, 2011. – 272 с. 
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Сучасна організація статистики в Україні є важливим фактором 

забезпечення прозорості публічного сектору. Завдання статистичної науки тісно 

пов'язані з практичними потребами державного управління і керівництва 

розвитком економіки і соціальної сфери [1, с. 75]. Кожний новий етап розвитку 

суспільства висуває перед статистикою нові конкретні завдання. На сучасному 

етапі завдання статистики визначаються актуальними проблемами здійснення 

радикальних економічних реформ, переходу від командно-адміністративних 

форм управління до економічних, ринкової економіки та ін. 

Статистика виконує важливу роль у механізмі управління економікою, 

забезпечує прозорість публічного сектору. Наявність об'єктивної і своєчасної 

інформації про соціально-економічні явища і процеси – необхідна умова 

ефективних управлінських рішень на державному і регіональних рівнях. Склад 

статистичної інформації в умовах ринкової економіки значною мірою 

визначається практичними потребами суспільства. Якість і достовірність 

статистичних даних – основа ефективних рішень, сприяючих успішному 

реформуванню економіки. 

В організації статистичної діяльності країни світу обирають один з двох 

шляхів –  створення централізованої системи державної статистики або 

децентралізованої системи статистичних організацій. Перший шлях обрали 

країни Східної Європи, в тому числі й Україна, а також Канада, Німеччина та ін. 

В названих країнах існує центральний статистичний орган, який керує 

статистичною діяльністю в межах країни. Так, в Україні – це Державний комітет 

статистики України (Держкомстат), в Німеччині – Федеральне статистичне 

управління, завдання якого визначені Законом про статистику. 

В багатьох розвинутих країнах світу (США, Франція, Великобританія) 

http://referat-ok.com.ua/pravo/statistichne-sposterezhennya
https://www.naiau.kiev.ua/books/pravova-statistika/parts/part1.html
https://www.naiau.kiev.ua/books/pravova-statistika/parts/part1.html
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державна статистика децентралізована, тобто характеризується відсутністю 

єдиного центрального органу. Якщо ж формально цей орган існує, наприклад, 

Центральне статистичне управління при Кабінеті Міністрів Великобританії, 

Національний інститут статистики та економічних досліджень Міністерства 

фінансів і економіки Франції, то його основним завданням є координація 

діяльності статистичних організацій, розробка статистичної методології та 

рекомендацій. 

Статистичною діяльністю в Україні керує Державний комітет статистики, 

який має систему статистичних органів, побудовану за адміністративно-

територіальним принципом. Держкомстат видає накази, інструкції та 

рекомендації з питань організації обліку та звітності, які є обов'язковими для 

виконання усіма суб'єктами господарювання незалежно від форми власності. 

Підприємства, організації та установи подають до районних (міських) відділів та 

обласних управлінь статистики статистичні звіти та інші документи. 

Органи державної статистики проводять перевірку стану звітності, 

достовірність та повноту звітних даних. Вони також здійснюють спеціально 

організовані статистичні спостереження, складають баланси, обчислюють 

макроекономічні показники, показники рівня життя населення тощо. 

Структура місцевих органів державної статистики складається з ряду 

відділів, таких як соціальної статистики, статистики праці, демографічної 

статистики, статистики торгівлі, статистики промисловості та ін. 

Поряд із загальнодержавною статистикою існує відомча статистика, яка 

обслуговує підприємства, об'єднання, відомства і міністерства. Значення 

відомчої статистики в даний час значно зросло у зв'язку з тим, що розвиток 

ринкової економіки, самостійність підприємств і повна відповідальність за 

результати виробничо-господарської діяльності вимагають більш глибокого 

аналізу економічних процесів, які відбуваються на підприємствах.  

Головним завданням відомчої статистики є забезпечення інформацією, 

яка характеризує виконання внутрівиробничих планів і програм, наявність 

внутрівиробничих резервів збільшення випуску продукції, покращення 

використання виробничого потенціалу. Управляти складними соціальними і 

економічними системами можна лише володіючи оперативною, вірогідною і 

повною статистичною інформацією. 

Література: 1. Пакуліна А. А. Проблеми методології статистичного 

оцінювання соціально-економічного розвитку регіону / А. А. Пакуліна, Г.С. 

Пакуліна // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції 

[«Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на шляху до 

євроінтеграції»] (19–20 квітня 2017 р., Україна, м. Харків). Тези доповідей. 

Частина 1. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 74–77. 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Канд.екон.наук, доц. Попова Лілія Миколаївна,  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В сучасних умовах проведення радикальних реформ в економіці та 

фінансових відносинах України, розвиток ділової ініціативи та підприємництва 

потребують докорінної перебудови управлінських функцій, у тому числі 

контрольних. Адже, для нормального функціонування суб'єктів підприємницької 

діяльності, необхідно, щоб керівники, які приймають управлінські рішення, 

мали повну та достовірну інформацію про фінансовий стан керованого об'єкта. 
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Таку інформацію дає, в першу чергу, система фінансового контролю, що 

визначає актуальність досліджуваної теми. 

Фінансовий контроль має охоплювати всі напрямки діяльності суб 'єктів 

підприємництва. А оскільки підприємницька діяльність в Україні є вельми 

різноманітною, це обумовлює широку класифікацію фінансового контролю за 

різними ознаками. Фундаментальні засади здійснення фінансового контролю 

закріплені в Конституції України [1] та в Законі України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» [2]. 

Складовими елементами фінансового контролю є контрольні перевірки, 

аудит, інспектування (ревізії), перевірки державних закупівель та судово-

економічні експертизи [3]. 

Контрольні перевірки проводяться з метою загального ознайомлення з 

фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання або для 

дослідження окремих її сторін. Вони потребують використання спеціальних 

методик, відповідних професійних знань та навичок контрольно-ревізійної 

роботи (наприклад, пов'язаної з дослідженням облікових документів та 

бухгалтерських реєстрів). 

Відповідно до статті 363 Господарського кодексу України, «аудит – це 

перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої 

інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з 

метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і 

відповідності законодавству та встановленим нормативам» [4]. Нині аудит 

проводять як органи державного контролю, так і підрозділи внутрішнього 

аудиту, що створюються як самостійні органи внутрішнього контролю. 

Інспектування проводиться згідно з чинним законодавством державними 

відомчими контролюючими органами у формі ревізії та полягає у 

документальній та фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань 

фінансового-господарської діяльності підконтрольних суб'єктів підприємництва, 

яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, 

встановлення винних у їх допущенні, посадових і матеріально відповідальних 

осіб. 

Перевірки державних закупівель полягають у документальному та 

фактичному аналізі дотримання підконтрольними суб'єктами підприємницької 

діяльності законодавства про державні закупівлі та проводяться органами 

фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель [5]. При чому, 

контроль за дотриманням законодавства щодо державних закупівель може 

здійснюватися як у порядку проведення спеціальної перевірки, так і під час 

проведення державного фінансового аудиту та інспектування. 

Судово-економічні експертизи є засобом використання спеціальних знань 

у сфері бухгалтерського та податкового обліку, економічного аналізу та 

фінансово-господарського контролю в процесі дослідження окремих недоліків у 

діяльності перевірюваних підприємницьких структур, які виявлені 

інспектуванням (ревізією) для документального обґрунтування позовних вимог, 

що подаються до правоохоронних або судових органів. Правові організаційні і 

фінансові основи судово-експертної діяльності в Україні з метою забезпечення 

правосуддя незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, 

орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки, визначає 

Закон України «Про судово-економічну експертизу» [6]. 

Залежно від підпорядкованості фінансовий контроль поділяють на два 

види: внутрішній і зовнішній. Внутрішній контроль здійснюють спеціалізовані 

контролюючі органи на підприємствах своєї системи, а також працівники 

економічних служб суб'єкта господарювання в процесі перевірки своїх 
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структурних підрозділів. Зовнішній контроль проводять органи державного, 

муніципального, громадського та незалежного контролю на непідлеглих їм 

підприємствах.  

Під формами фінансового контролю слід розуміти конкретну організацію 

контрольних дій, спрямованих на здійснення функцій контролю. З цієї точки 

зору виділяють такі форми контролю: попередній, поточний (оперативний) і 

заключний (ретроспективний).  

Попередній фінансовий контроль здійснюють перед виконанням 

фінансових операцій з метою запобігання нераціональним витратам та 

незаконним фінансовим діям. Такий контроль здійснюють усі органи 

державного, муніципального та господарського управління, а також власники 

або їх уповноважені особи.  

Поточний (оперативний) фінансовий контроль здійснюється в процесі 

виконання фінансових та господарських операцій, пов’язаних із рухом грошових 

фондів з метою виявлення відхилень для оперативного усунення негативних 

чинників. Найбільш повно відповідає вимогам оперативного (поточного) 

контролю нормативний облік витрат та чітка нормативно-правова регламентація 

виконання всіх фінансових та господарських операцій. 

Найбільш повним та глибоким підходом до фінансово-господарської 

діяльності суб'єктів підприємницької діяльності визначається ретроспективний 

(остаточний) контроль, завдяки якому можна виявити та усунути недоліки 

попереднього й поточного контролю. Деякі автори визначають цей вид 

контролю як подальший фінансовий контроль, який проводиться після 

здійснення господарської або фінансової операції з використання грошових 

фондів або після закінчення певного звітного періоду [7, с.71].  

Ретроспективний контроль з точки зору глибини та охоплення різних 

сфер діяльності підприємств, установ та організацій можна розподілити на 

рахункові перевірки звітності (камеральні перевірки), тематичні перевірки та 

ревізії (інспектування).  

Рахункова перевірка – це сукупність спеціальних методів контролю за 

достовірністю фінансової, податкової звітності та балансів підприємства. Можна 

виділити три основні етапи контролю в процесі проведення рахункової 

перевірки: 1) перевірка узгодженості показників різних форм звітності; 2) 

перевірка звітних показників записам в реєстрах податкового та бухгалтерського 

обліку; 3) перевірка обгpунтованості облікових записів даними первинних 

документів. Така послідовність робить рахункові перевірки ефективним 

способом контролю за станом податкового та бухгалтерського обліку на 

підприємстві, зміцненням звітної дисципліни та усуненням нeдoліків у процесі 

організації облікового процесу. Різновидом рахункової перевірки є камеральна 

перевірка, тобто документальна перевірка, яка проводиться контролюючим 

органом виключно на підставі даних, зазначених у поданій звітності суб'єкта 

підприємницької діяльності, в приміщенні контролюючого органу. 

Тематичні перевірки проводяться з визначеного кола питань або одного 

питання (теми) шляхом ознайомлення на місці з окремими ланками фінансової 

діяльності суб'єкта підприємницької діяльності. Саме до таких перевірок, на 

нашу думку, належать документальні перевірки органів фіскальної служби, 

пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів. 

Інспектування здійснюється шляхом проведення ревізій, які ґрунтуються 

на перевірці первинних документів, реєстрів податкового та бухгалтерського 

обліку, податкових розрахунків, фінансової та статистичної звітності; фактичної 

наявності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. Ревізія 

(інспектування) є методом ретроспективного контролю, який дає можливість 
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всебічно оцінювати фінансово-господарську діяльності будь-яких 

підприємницьких структур.  

За повнотою дослідження господарських операцій фінансовий контроль 

поділяють на вибірковий, суцільний та комбінований.  

Фінансовий контроль за його статусом у системі управління, який 

виражається в обсязі владних повноважень, поділяється на такі типи: державний, 

муніципальний, незалежний, громадський та контроль власника.  

Бандурка О.М. також класифікує фінансовий контроль залежно від сфери 

фінансової діяльності, що перевіряється (бюджетний; податковий; валютний; 

банківський; страховий); залежно від плановості (плановий, позаплановий); 

залежно від джерела інформації (фактичний, документальний); залежно від 

періодичності здійснення (оперативний фінансовий контроль, що проводиться у 

межах звітного періоду та періодичний фінансовий контроль, що здійснюється 

після звітного періоду) тощо [7, с.71-73].  

Гаращук В.М. вбачає призначення фінансового контролю в тому, що він 

виконує статистично-аналітичну функцію як у масштабі усієї держави, так і в 

межах відповідного господарюючого суб’єкту, що дозволяє бачити загальну 

картину господарювання, прогнозувати, планувати та корегувати господарську, 

фінансову та іншу діяльність. З цієї позиції фінансовий контроль, що 

проводиться в Україні класифікується залежно від структур, які його 

здійснюють, та розподіляється на два види: державний (здійснюється 

державними органами) та недержавний (здійснюється недержавними 

утвореннями) [8]. 

Таким чином, приведена вище класифікація фінансового контролю не є 

вичерпною, і різні фахівці та вчені можуть поділяти його за іншими ознаками. 

Але сам фінансовий контроль у сфері підприємницької діяльності, як самостійна 

функція управління, є єдиним та неподільним, як є єдиною і фінансова політика 

держави, що має багато напрямів (бюджетна, грошово-кредитна, валютна та ін.), 

які спрямовані на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб 'єктів 

підприємницької діяльності і споживачів, різних суспільних верств і населення в 

цілому. А для того, щоб фінансовий контроль мав ефективний вплив на роботу 

підконтрольних структур, доцільно розширити сферу його діяльності та 

проводити його об'єднаними зусиллями всіх контролюючих служб державного, 

відомчого та позавідомчого рівнів, більш чітко з'ясовувати мету і завдання 

контролю, планувати і координувати його роботу, визначати терміни її 

виконання та складати проміжні програми для вирішення окремих завдань. 

Література: 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 

– 1996. – №30. – с.141. 2. Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні : закон від 26.01.1993 №2939-12 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-

12/ed20151228 3. Попова Л.М., Понікаров В.Д, Економіка і право : навчальний 

посібник / Л.М. Попова, В.Д. Понікаров. – Харків : Видавництво «Лідер», 2018. 
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ПРОЗОРІСТЬ, ЯК МЕХАНІЗМ НАБЛИЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРІВ 

ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

 

Канд. екон. наук, доц., с.н.с. Редзюк Є.В.  

ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України, м.Київ 

 

Фондовий ринок України формується в надскладних умовах вже понад 25 років 

під впливом популістських рішень, жорстких криз, нерозуміння державними 

органами влади його стратегічної ролі в побудові сталого соціально-

інвестиційного середовища країни. При цьому, отримуючи закрите, 

деструктивне і заангажоване регулювання, вітчизняний фондовий ринок по суті 

не розвивається, а стагнує і деградує, що в цілому призводить до монополізації 

активів в Україні, закритості інвестиційного клімату для внутрішніх і зовнішніх 

інвесторів, а також до суспільного надвисокого рівня розшарування (відсутність 

середнього класу), неможливості в реалізації особистісних та бізнес ініціатив, 

наднизьких темпах економічного зростання. 

Масштаб проблем пов’язаний з функціонуванням фондового ринку України 

обумовлює необхідність його системного розвитку на прозорій, зрозумілій для 

українського суспільства основі, тільки в таких умовах довіри і партнерства між 

регуляторами фондового ринку, професійними учасниками ринку, емітентами та 

інвесторами можна виправити існуючі проблеми. 

Сприйняття фондового ринку в сучасному світі і в Україні має спиратись не 

тільки на наявність інфраструктурних елементів (формальні і неформальні 

інститути, що забезпечують саме фондовий ринок), але й мають еволюційно 

базуватись на інших більш широких і стабільних інститутах політичної, 

соціальної та економічної сфери. Тому системні, взаємодоповнювані і прозорі 

інститути мають формувати правила, моделі поведінки, чесну конкуренцію, 

рівний допуск до інформації та ресурсів, гарантувати функціонування 

«соціальних ліфтів» тощо. При цьому ментальні, культурні, національні риси 

суспільства потрібно направляти на конструктивний шлях розвитку, сприяти 

цьому процесу та модернізовувати його згідно з екзогенними факторами. Тільки 

в таких умовах, при більш комплексному забезпеченні, фондовий ринок може 

стати ефективним ринком, який у широкому розумінні забезпечить системне 

економічне зростання країни, а у вузькому – приведе до зниження трансакційних 

витрат і витрат складання контракту. Відсутність успішної трансформації 

економіки України та її фондового ринку за останні 25 років дає підстави 

констатувати, що існуючі вітчизняні інститути є недостатньо ефективними і 

прозорими, а основи для розвитку інститутів гармонійно і природно не 

сформовані. Так, ефективно діючі інститути в країнах ЄС, США і Канади, в 

українських умовах, виявились недієвими і малоефективними. Створення 

фондового ринку України пішло хибним шляхом, коли формальні і неформальні 

інститути мали б реалізувати дієвий майданчик для залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій, надавати можливість для отримання додаткового капіталу 

бізнес-структурами, допомагати створювати середній клас суспільства, але в 

реальності перетворились на допоміжну структуру для проведення непрозорої 

приватизації та формування олігархічного капіталу. 
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В Україні, на жаль, простежуються проблеми нерівності розвитку інститутів, 

відсутність у гармонійному та еволюційному їх формуванні, а також іноді 

непідготовленість інституційного середовища до імпортованих інститутів 

(копіювання реформ за стандартами інших високорозвинених країн). На наш 

погляд, до стандартів країн ЄС в регулюванні ринків капіталу (фондового ринку)  

потрібно підходити не вибірково, як це здійснює Національна комісія з цінних 

паперів і фондового ринку, відбираючи тільки те, що збільшує її повноваження і 

вигідне представникам крупного капіталу на фондовому ринку, а те, що буде 

поступово сприяти інституційному зміцненню вітчизняного фондового ринку і 

змінюючи його якісно, тим самим наближуватиме його до стандартів 

цивілізованих економічно розвинених країн ЄС [1;2]. 

Найбільшими загрозами для покращення прозорості та дієвого реформування 

фондового ринку в Україні є наступні інституційно-інфраструктурні проблеми: 

1. Конфлікт між державними владними інститутами, а також між 

лідерами політичних партій, коли основним принципом виступає служіння 

лідеру, а не державним інтересам, а також особисте збагачення при владі. 

2. Відсутність у державних органах влади стратегічного бачення 

розвитку економіки, чітких пріоритетів, а також використання мало дієвих 

підходів до вирішення проблем бізнесу, фінансово-інвестиційного середовища і 

пересічних громадян України. 

3. Державний бюджет України складається і виконується в значній 

мірі, обслуговуючи відповідні промислово-фінансові групи, що наближені до 

політичного керівництва країни. 

4. Відсутність дієвого антимонопольного комітету в Україні, що 

сприяє неякісному конкурентному середовищі в економіці та поширенню 

закритості, неефективності і корупції. 

5. Ускладнені та забюрократизовані процедури діяльності державних 

підприємств і банків України, епізодично-обмежені конкурси на посади, 

відсутність прозоро-стимулюючих орієнтирів для розвитку, ефективних 

наглядових рад і системного контроллінгу за їх діяльністю. Все це пригнічує 

потенціал розвитку державних підприємств і банків. 

6. Консервативна і невідповідаюча сучасним викликам законодавчо-

правова база діяльності господарюючих суб’єктів. Відсутність прозорих 

законодавчих механізмів вирішення суперечок і відстоювання своїх прав, 

відсутність механізмів швидкої зміни неефективного власника, системи 

процедур банкрутства, відстоювання прав кредиторів, адекватності накладання 

штрафів згідно з нанесеними збитками тощо. 

7. Недосконала, неефективна і корумпована судова, правоохоронно-

виконавча і реєстраційна система. Проявляється бездіяльність щодо системи 

контролю і покарань за ухваленням судами, нотаріусами і правоохоронцями 

відверто не правових, рейдерських рішень. 

8. Нестимулююче податково-дозвільне законодавство щодо 

інвестування в бізнес-процеси, яке проявляється в кількості дозволів і податків, 

ставках, складності їх адміністрування і неефективному використання коштів 

платників податків. 

9. Наявність прихованих (тіньових) процедур приватизації активів і 

землі в Україні та відсутність прозорих, простих і ефективних процедур її 

викупу та оренди для здійснення відповідальної соціально-господарської 

діяльності. Відсутність соціально-інвестиційних зобов’язань, профільних 

інвесторів та інструментів повернення в державну власність об’єктів 

приватизації призвело до неефективної приватизації підприємств в Україні.  
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10. Слабо діючий механізм прозорості і законодавчого забезпечення 

щодо розвитку інтелектуальної діяльності, системного технологічного 

переозброєння, діяльності щодо впровадження інновацій, енергозаощадження та 

екологічних стандартів в Україні. 

11. Непрозора, іноді нелогічна і незрозуміла для учасників 

фінансового ринку діяльність НБУ: валютна зарегульованість, періодично 

штучно обмежується валютний ринок, що приводить до різких коливань валют, 

їх дефіциту, паніки серед населення, незадовільного обслуговування фізичних і 

юридичних осіб за депозитними та кредитними операціями, а також 

необгрунтованого, швидкого коливання ставок і застави; безконтрольне 

рефінансування і незадовільна робота з боржниками; відсутність 

відповідальності щодо формування конкурентоспроможних і підзвітних 

суспільству вітчизняних банківських установ. 

12. В значній мірі наповненість статутних капіталів банківських 

структур, страхових організацій та інших комерційних установ «сміттєвими» 

цінними паперами. 

13. Здійснення діяльності вітчизняних бізнес-структур через офшорні 

юрисдикції, системне виведення і зосередження значної частки валютної 

виручки вітчизняних фінансово-промислових груп за кордоном України, що 

потім перераховуються з офшорних зон (Кіпр, Віргінські острови тощо), як 

іноземне інвестування, тому дивіденди в Україні майже не сплачуються. 

14. Структурно-галузева незбалансованість промислового сектору 

України. Аграрна, металургійна і хімічна промисловість орієнтовані на експорт і 

залучають в країну понад 40-60% від всієї експортної виручки, але відзначимо, 

що кон’юнктура цін на сировинні товари: аграрну продукцію, метали і хімію в 

світі дуже нестійка, схильна до коливань [3]. 

Наведені 14 головних причин є провідними чинниками закритості регулювання 

на фондовому ринку України. Групуючи ці чинники, їх можна поділити на 3 

основні групи: І) політичні та державно-регуляторні; ІІ) фінансово-інвестиційні; 

ІІІ) підприємницько-виробничі. 

На відміну від України, як показує практика функціонування розвинених 

фондових ринків світу – вони сформувались під впливом відповідальної 

політичної еліти та конкуренції між бізнес-структурами реального сектору 

економіки. Тому необхідно провести оновлення політичної еліти (новий 

виборчий закон, ввести чіткі вимоги і стандарти для діяльності політичних 

партій, посилення  їх контролю; крім того, необхідно зменшити роль 

олігархічного капіталу у фінансуванні і забезпеченні медіапідтримкою 

політичних партій). Також обов’язковим елементом має бути відділення 

політичної діяльності від економічних активів (посилення відповідальності 

/покарання/ за лобіювання особистих і партійних інтересів), впровадження 

прозорих реєстрів землі, рухомих і нерухомих активів, власності та систем 

допуску, безпечності зміни власності тощо. Крім того, необхідне фокусування 

партій на виконанні довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку 

України, який має бути провідним орієнтиром для всіх політичних сил, рухів і 

партій, політичні торги мають бути вторинними по відношенню до виконання 

стратегії. Доцільним є і впровадження нових стандартів (Антимонопольним 

комітетом України, Фондом Державного майна України) щодо профільної 

спеціалізації і вертикальної інтеграції вітчизняних крупних підприємств; 

відділення банківської, фінансової і страхової діяльності від інших видів 

діяльності.  При такому підході почне формуватись прозора економічно-

інвестиційна політика і відповідальна соціальна політика, зменшиться частка 

тіньової економіки, збільшиться кількість економічно-активного населення, 
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тому посилиться конкуренція між бізнес-структурами, яка вплине на активізацію 

в бізнес-середовищі щодо пошуку додаткового фінансування і тим самим 

покращиться стан функціонування вітчизняного фондового ринку. 

 

Література: 1. Кошевой А. Трудности перевода // газета «Зеркало недели». – 

Київ: 30 марта 2018. [Електр. ресурс] / Режим доступу: 

https://zn.ua/macrolevel/trudnosti-perevoda-279758_.html; 2. Редзюк Є.В. Чому не 

діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України? // 

Український журнал «Економіст» / рубрика: Статті, Бізнес-аналітика / 

03.03.2018 / №2. 2018 – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/17098-chomu-ne-

dyut-fnansov-nstrumenti-zabezpechennya-rozvitku-ekonomki-ukrayini.html; 3. 

Редзюк Є.В. Особливості створення і функціонування єдиного ринку фінансових 

послуг у країнах ЄС: уроки і досвід для України // Проблеми інноваційно-

інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал. 11/2017. – К.: Міленіум, 
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СТРАТЕГІЯ TOTAL REWARDS ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЗОРОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ У ПУБЛІЧНОМУ 

ТА КРЕАТИВНОМУ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ 

 

Канд.екон. наук, викл. Польова В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В сучасній економіці характерним стало зміщення акцентів інвестування з 

переважного оновлення та модернізації матеріально-технічної бази в сторону 

перспективного накопичення людського капіталу. 

Згідно з найбільш передовими теоріями, інвестиції в освіту і людський капітал є 

найбільш ефективними інвестиціями, особливо в умовах глобалізації. Це 

ефективно як з економічної, так і з соціальної точок зору. 

З позицій інвестиційного підходу персонал підприємства, з його накопиченими 

запасами знань, здібностей і практичного досвіду, слід розглядати як людський 

капітал, тобто втілену в працівниках реальну потенційну можливість забезпечувати 

отримання корисного ефекту, який характеризується певними позитивними 

якісними характеристиками. При цьому головним чинником накопичення і 

збільшення людського капіталу є інвестиції, які комплексно з усіх джерел 

здійснюються в професійний та особистий розвиток кадрів [1]. 

Будь-яка дія, яка спрямована на підвищення професійних здібностей і 

кваліфікації працівників, в результаті якого збільшується їх продуктивність 

праці вважається інвестиціями в людський капітал. У порівнянні з інвестиціями 

в інші форми капіталу, інвестиції в людський капітал є найбільш вигідними як з 

точки зору окремої людини, так і з точки зору всього суспільства в цілому. 

Інвестиції, які вкладаються в людський капітал, мають значний вплив на 

загальні тенденції збільшення продуктивності праці. Таким чином, не викликає 

сумніву, що інвестування дозволить забезпечити підприємствам виживання в 

умовах загостреної конкурентної боротьби та досягти формування бренду 

роботодавця як стратегічного фактору конкурентоспроможності підприємства [2,3]. 

Мотивацію роботодавців до інвестування в людський капітал підприємств 

можна розглядати як сукупність певних чинників, що спонукають керівництво 

організацій сприяти отриманню нових професій співробітниками, підвищенню 

рівня їх кваліфікації, підтримці здоров'я персоналу, всебічному розвитку 

професійних здібностей і т.п.. 

Одним з інструментів реалізації концепції інвестування в розвиток кадрового 

https://zn.ua/macrolevel/trudnosti-perevoda-279758_.html
http://ua-ekonomist.com/statti/
http://ua-ekonomist.com/business-analytics/
http://ua-ekonomist.com/17098-chomu-ne-dyut-fnansov-nstrumenti-zabezpechennya-rozvitku-ekonomki-ukrayini.html
http://ua-ekonomist.com/17098-chomu-ne-dyut-fnansov-nstrumenti-zabezpechennya-rozvitku-ekonomki-ukrayini.html
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потенціалу є стратегія Total Rewards – комплекс заходів з підвищення 

ефективності управління персоналом та підвищення привабливості підприємства 

на ринку праці як роботодавця. 

Стратегія Total Rewards – це система управління ефективністю персоналу, яка 

базується на підході комплексного винагородження, що включає матеріальну та 

нематеріальну сторони мотивації трудової поведінки та встановлення рівноваги 

в балансі трудового життя працівників. 

Стратегія Total Rewards може розглядатися з двох позицій: 1) як  комплекс 

процесів і інструментів, що дозволяють підвищити ефективність діяльності 

підприємства і його конкурентоспроможність на конкурентному ринку товарів 

та послуг; 2) як  фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства-

роботодавця на ринку праці за рахунок зростання привабливості та ціннісної 

пропозиції  вакантних робочих місць в компанії. 

Першим з елементів реалізації стратегії Total Rewards є найсучасніший метод 

формування ефективних форм і систем оплати праці – грейдинг [4], під яким 

необхідно розуміти оцінку цінності роботи кожної з посад на основі груп 

критеріїв, які вважаються найбільш істотними для діяльності і розвитку бізнесу.  

Вирівнювання вилок окладів всередині кожного грейда за коефіцієнтом ринкової 

конкурентоспроможності заробітних плат посад ми пропонуємо здійснювати на 

основі аналізу рівня конкурентоспроможності заробітної плати кожної 

конкретної посади, враховуючи при оцінюванні як пропозиції від роботодавців 

на ринку праці, так і побажання претендентів на вакантні посади. 

 

Таблиця 1 – Інструменти та технології стратегії Total Rewards 

Інструмент, технологія За що винагороджується персонал? 

Грейдинг 

- фіксована частина заробітної 

плати (оклад) 

час, досвід, підготовка, талант, 

бажання працювати в компанії 

Модель компетенцій 

- індекс коригування грейда 

безперервний професійний та 

особистий розвиток, особистісне 

сприйняття цінностей та культури 

компанії 

Key Performance Indicators 

- змінна частина заробітної плати 

(премія) 

конкретні результати роботи, 

досягнення поставлених цілей 

Пакет социальних бенефітів  

- соціальні пільги, компенсації, 

баланс трудового життя 

лояльність і залученість співробітника 

Джерело: авторська розробка 

 

Етапом вирівнювання заробітних плат за грейдом є розрахунок коефіцієнта 

конкурентоспроможності (відхилення) вилок окладу (min, med і max) по грейду 

від ринкових значень. 

Вирівнювання вилок окладів доцільно проводити у разі відхилення коефіцієнта 

від діапазону 0,93≤ Кркзп≤ 1,07, тобто не менше, ніж на 7 %. 

Другим елементом стратегії ми обрали Модель компетенцій, який представляє 

собою набір компетенцій, необхідний співробітникам на різних рівнях посад і 

функцій для успішного виконання своєї діяльності заради досягнення 

стратегічних цілей підприємства. 

Третьою складовою реалізації стратегії  є впровадження KPI - стандартів 

ефективності роботи і досягнення цілей кожного співробітника, окремого 

підрозділу або підприємства в цілому.  
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KPI виражаються через чітко зафіксовані якісні та кількісні показники, які 

відповідають критеріям, що описує якість діяльності та відповідають на питання  

«як можна оцінити – мета виконана чи ні, і якщо так, то як (наскільки)?». 

Четверта складова реалізації стратегії Total Rewards – це «Пакет соціальних 

бенефітів» (пільги, компенсації та ін. за рахунок підприємства), який необхідно 

розглядати як комплекс засобів, що дозволяє поліпшити Work-Life Balance 

співробітників, або як ефективний інструмент формування позитивного HR-бренду 

підприємства для залучення нових і утримання існуючих співробітників. 

Результати впровадження стратегії Total Rewards повинні бути документально 

регламентовані в документі «Положення про корпоративну систему комплексного 

винагородження» (далі Положення). Частиною Положення повинні стати 

розроблені та затверджені додатки:  

 «Книга грейдів» (схеми, діапазони вилок окладів за посадами); 

 «Модель ключових корпоративних компетенцій» (Буклет); 

 «Книга ключових показників результативності (KPI)» (Матриці-KPI); 

 «Пакет соціальних бенефитів» (Буклет). 

 

 
Рис. 1 – Total Rewards Portal на прикладі Бостонського університету [5] 

 

Отже, кожна зі складових стратегії дозволяє досягти подвійного ефекту: 

підвищення привабливості та ціннісної пропозиції вакансій підприємств-

роботодавців на ринку праці в очах потенційних претендентів; підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку товарів та послуг за рахунок 

створення найбільш сприятливих умов для розвитку та підвищення 

продуктивності праці персоналу. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ 

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: ПУБЛІЧНИЙ ТА 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Канд. екон. наук, доц. Рилєєв С.В.  

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

Зростання обсягів промислового виробництва, викликане підвищенням 

споживчої активності, висуває на перший план проблему контролю за 

діяльністю суб’єктів господарювання сфери поводженням з твердими 

побутовими відходами (ТПВ), збільшення обсягу яких пропорційне зростанню 

обсягів виробництва та споживання. Проблема поводження з ТПВ є 

багатоаспектною, оскільки їй притаманні природоохоронні, технологічні, 

санітарно-гігієнічні та економічні складові, а також властивий соціальний та 

моральний характер. 

Переважно послуги щодо поводження з ТПВ, особливо у сфері їх 

захоронення, надають комунальні підприємства, діяльність яких є об’єктом 

публічного контролю.  

На сьогодні система публічного контролю (нагляду) являє собою складне 

утворення і включає низку як органів виконавчої влади, так і органів місцевого 

самоврядування, а також громадські організації (громадян), яким 

законодавством делеговано повноваження у частині здійснення контролю у 

сфері поводження з побутовими відходами [1, с. 37]. 

Загальновідомо, що за суб’єктами здійснення виділяють такі форми 

публічного контролю (нагляду): державний, самоврядний та громадський, кожен 

з яких відіграє важливу роль у сфері поводження з ТПВ. 

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про відходи», яка має назву 

«Контроль та нагляд у сфері поводження з відходами», державний контроль та 

нагляд здійснюють спеціально вповноважений центральний орган виконавчої 

влади у сфері поводження з відходами [2] (Міністерства екології та природних 

ресурсів, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, екології та природних ресурсів України, Національна комісія, що 

здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг тощо) або інші 

спеціально вповноважені органи виконавчої влади. Особливо це стосується 

будівництва нових та експлуатації вже існуючих полігонів щодо захоронення 

ТПВ. Основними нормативно-правовими актами, що регламентують порядок 

будівництва та експлуатації полігонів ТПВ регламентують: Державні будівельні 

норми України «Полігони твердих побутових відходів» ДБН В.2.4-2-2005, 

Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів»; Керівний 

технічний матеріал 204 Україна 019-96 «Порядок улаштування, утримання та 

експлуатації полігонів твердих побутових відходів» тощо.  

Ст. 38 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, 

що контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на 

забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8O2YqvzXAhUqSJoKHSjHDbQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fmenr.gov.ua%2F&usg=AOvVaw1DxovLcOtFiGnnTx7UjPHO
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8O2YqvzXAhUqSJoKHSjHDbQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fmenr.gov.ua%2F&usg=AOvVaw1DxovLcOtFiGnnTx7UjPHO
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іноземцями та особами без громадянства, вимог цього Закону, Правил 

благоустрою території населеного пункту та інших нормативно-правових актів. 

Крім цього, п. 3 ст. 21, зазначено, що елементами благоустрою виступають 

будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів [3].  

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1048 

затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю). Ці 

критерії встановлені з метою проведення оцінки господарської діяльності, 

пов’язаної із забезпеченням належного технічного стану та/або утримання 

об’єктів, споруд, обладнання, мереж, безпеки для життя і здоров’я населення, із 

запобіганням виникненню загрози навколишньому природному середовищу, на 

основі яких визначається ступінь ризику – високий, середній та незначний.  

Критеріями віднесення суб’єктів господарювання сфери поводження з 

відходами до групи суб’єктів з відповідним ступенем ризику є провадження 

ними діяльності з утримання:  

 високий ступінь ризику – полігонів та звалищ для твердих 

побутових відходів, великогабаритних побутових відходів, ремонтних 

побутових відходів; зливних станцій для рідких побутових відходів; 

сміттєспалювальних та сміттєпереробних заводів; 

 середній ступінь ризику – сміттєперевантажувальних та 

сміттєсортувальних станцій (заводів); 

 низький ступінь ризику – інших об’єктів сфери поводження з 

відходами. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю 

підприємств у сфері поводження з ТПВ здійснюються: з високим ступенем 

ризику – не частіше ніж двічі на рік; із середнім ступенем ризику – не частіше 

ніж один раз на рік; з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на 

три роки [4]. 

Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів, а отже і у 

сфері поводження з ТПВ, здійснюється сільськими, селищними, міськими 

радами та їх виконавчими органами.  

Для здійснення контролю за діяльністю комунальних підприємств сфери 

поводження з ТПВ можуть залучатися й незалежні експерти, зокрема 

аудиторські фірми (компанії, аудитори).  

Зазначимо, внутрішній контроль з боку місцевого самоврядування 

можуть здійснювати служби внутрішнього аудиту. Зокрема перевірку 

фінансової звітності, використання бюджетних коштів та функціонування КП 

«Київкомунсервіс», предметом діяльності якого є й поводження з ТПВ, здійснює 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради. Тобто внутрішній аудит або внутрішній контроль 

фактично визначається назвою підрозділу виконавчої влади місцевого 

самоврядування. Хоча у працях дослідників і у законодавстві України, що 

стосується діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, 

поняття «внутрішній контроль» та «внутрішній аудит», а також методики їх 

проведення з боку виконавчої влади мають спільні риси та відмінності.  

При цьому, відповідно до п. 8 ст. 732 Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та 

комунальної власності» річна фінансова звітність комунального унітарного 

підприємства, може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в 

порядку, передбаченому рішенням відповідної місцевої ради. Критерії відбору 

незалежного аудитора та критерії віднесення комунальних унітарних 
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підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці 

незалежним аудитором, встановлюються рішенням відповідної місцевої ради [5]. 

Особливістю самоврядного контролю щодо благоустрою населених 

пунктів, включаючи поводження з ТПВ, є надання рекомендацій, а у деяких 

випадках й вжиття обов’язкових заходів щодо усунення виявлених недоліків, у 

вигляді: 

1. Аналізу впливу проекту регулятивного акту.  

2. Довідки перевірки виконання зобов’язань по усуненню порушень 

норм чинного законодавства та недоліків. 

Громадський контроль у сфері поводження з відходами здійснюють 

громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища 

відповідно до чинного законодавства [6, с. 10-12].  

Контроль та оцінка громадських організацій сфери поводження з ТПВ у 

процесі вироблення суспільної політики передбачають забезпечення 

взаємозв’язку між державними, муніципальними, суспільними та приватними 

організаціями, виявлення наявних або потенційних протиріч, які потребують 

вирішення або втручання. Роль громадськості багато в чому носить 

консультативний і представницький характер. Не володіючи повноваженнями 

приймати остаточні управлінські рішення, громадські організації здійснюють 

вплив, чинять тиск, лобіювання, громадський контроль і оцінку над процесом 

прийняття, реалізації цих рішень у сфері поводження з ТПВ [7, c. 64-65]. 

Окреме місце у сфері поводження з ТПВ посідає 

внутрішньогосподарський контроль діяльності комунальних підприємств. 

Відомо, що управління на комунальних підприємствах здійснюється 

через їхні структурні підрозділи. На комунальних підприємствах такими є відділ 

внутрішнього контролю та управлінські структури: плановий (планово-

економічний), виробничий і технологічний відділи, юридична служба 

(юрисконсульти), бухгалтерія тощо. Підкреслюючи особливу значимість 

внутрішнього контролю на комунальних підприємствах, варто зауважити, що 

він, як і бухгалтерський облік, сам по собі контрольних функцій не виконує. Цю 

роботу виконують працівники структурних підрозділів підприємств. У зв’язку з 

тим необхідно:  

 визначити суть, роль і значення внутрішнього контролю 

(попереднього, поточного, наступного) в системі управління та дати йому 

критичну оцінку;  

 відобразити роль структурних підрозділів підприємства в 

проведенні внутрішнього контролю;  

 визначити шляхи поліпшення організаційної роботи щодо 

проведення внутрішнього контролю [8, с. 11]. 

На комунальних підприємствах контроль за їх діяльністю в цілому, а 

також у сфері поводження з ТПВ, переважно здійснюється юридичним відділом, 

бухгалтерією, відділом кадрів, економічним відділом на чолі з головним 

економістом, відділом експлуатації, працівниками полігону на чолі із 

завідуючим сміттєзвалища тощо (залежить від організаційної структури 

підприємства). 

Таким чином, система внутрішнього економічного контролю 

комунального підприємства – це організаційна сукупність, яка утворює цілком 

визначену єдність елементів, що знаходяться, з одного боку, у відносинах і 

зв’язках один з одним, з другого, – з іншими складовими цілісної системи 

управління. Внутрішній економічний контроль є частиною інформаційної 

системи і сам є окремою системою. З огляду на застосування системного 

підходу внутрішній контроль повинен розглядатись як система, котра 
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складається з інформаційного забезпечення контролю, інформації про об’єкт 

управління, отриманої в результаті контролю, сукупності первинних точок 

контролю, управлінських центрів (відділів) контролю, координаційного центру 

контролю та елементів методу контролю, котрий функціонує в певному 

контрольному середовищі комунального підприємства, у т.ч. у сфері надання 

послуг щодо поводження з ТПВ. 

Оптимальне співвідношення публічної, централізованої і 

децентралізованої форм організації контролю дозволить обґрунтувати розробку 

комплексу заходів оперативного, тактичного та стратегічного спрямування щодо 

управління поводженням з ТПВ на макро – (державний) та мікро – (рівень 

окремих суб’єктів господарювання, у т.ч. комунальних підприємств) рівнях, а 

також на регіональному (територіальному) рівні в системі екологічного, 

економічного та соціального розвитку України. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОСТИ В 

ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ 

 

Магистр экон. наук Роза А.А 

 Top Brands Angola (Worten Angola) 

  

В данный момент в Анголе поднимается много вопросов связанных с 

инструментами обеспечения прозрачности в публичном секторе. Утверждение 

инновационно-инвестиционной модели развития национальной экономики 
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является безальтернативным путем для Анголы обеспечить 

конкурентоспособность отечественных производств, интегрироваться в 

глобальные интеграционные процессы их равноправным субъектом, а не 

объектом направления. 

Большая часть этих инициатив, основанная на использовании 

современных технологий, обеспечивает опережающие темпы экономического 

роста относительно развитых стран мира и создает экономическую почву для 

ввода высоких социальных стандартов, присущих развитым странам мира. 

Технологические инструменты для прозрачности в общественности достаточно 

широко освещены в работах [1-11]. 

В области прозрачности удалось разработать инструменты, которые 

бросают вызов государственному сектору. Объем анализируемых инструментов 

довольно близок к тому, что понимается как гражданская технология. 

Проекты по прозрачности в общественности, позволяют свернуть сверху 

вниз содействие прозрачности правительства, доступность государственных 

данных и услуг и поощрение гражданского участия в демократическом 

процессе.  

Большинство существующих решений существует благодаря 

деятельности: мониторинг парламентов и местных советов, судов, закупок, 

бюджетов, средств массовой информации и обещаний политиков. 

Разрабатываются также проекты, направленные на укрепление гражданского 

участия как электронные петиции, гражданская отчетность и т.д. 

В табл. 1 приведены возможные решения по каждому объекту 

мониторингу. 

 

Таблица 1 – Возможные решения по объектам мониторинга публичного сектора 
Объект мониторинга  Решение  

Мониторинг парламентов Инструмент позволяет людям проверять информацию о 

каждом депутате, включая его/ее выступления 

Наблюдение за судом Судебный мониторинг фокусируется на решении суда. 

Насколько эффективно они работают, какой бюджет, кто 

подал в суд больше всего?. 

Бюджет Бюджетные визуализации и другие способы представления. 

Финансовые данные являются попыткой сделать его менее 

абстрактным. Налоговые калькуляторы стали использоваться 

в человеческом масштабе: введите, сколько вы зарабатываете, 

и они покажут, куда идут ваши налоги. Существуют также 
бюджетные игры, которые позволяют пользователям 

изменять существующие бюджеты и предлагать собственную 

версию. 

Закупки Из-за большого объема, необходимого для обработки 

закупок, решения различаются по характеристикам. База 

всегда публикует заказы с расширенной фильтрацией, 

некоторые связывают деньги с конкретными людьми. 

Краудсортинг для оценки тендерных заявок использует 

автоматическую обработку с использованием индикаторов. 

Борьба с коррупцией Три области: 1. Мониторинг закупок. 2. Мониторинг 

доходов3. Базы данных. 

Truth-o-meter – проверка 

факторов 

Существует два основных инструмента, которые 

контролируют правдивость заявлений общественных 

деятелей. Пользователь может также указать новое заявление 

и попросить провести оценку. 

Интеллектуальное голосование Позволяют сравнивать наши политические взгляд со 
взглядами кандидатов.  
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Данные являются ключом к большинству вышеупомянутых инициатив и 

процесс приобретения и преобразования данных в структурированные форматы 

часто являются самым дорогим элементом инструмента развития, а затем его 

обслуживания. 
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КРАУДФАНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ 

ІНІЦІАТИВ 

 

Канд. екон. наук, доц., Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Євроінтеграційний вектор розвитку економіки України вимагає перегляду 

принципів господарювання на всіх його рівнях, що диктує потребу у розбудові 

соціальноорієнтованої економіки. Відповідно, більшість джерел фінансування, 

звичних для вітчизняних суб’єктів господарювання та органів влади, 

змінюються. В сучасний обіг входять такі поняття як «фандрайзинг» та 

«краудфандинг», які досить часто ототожнюються, але ми рекомендуємо їх 

розділяти як ціле та часткове. Перший термін – фандрайзинг – має англійське 

походження (fundraising) та представляє собою процес пошуку та залучення 

різноманітних ресурсів, в тому числі й грошових коштів. Найчастіше його 

асоціюють з діяльністю неприбуткових організацій в сфері соціального 

проектування, але, пошук ресурсів характерний й для комерційних організацій, 

тому його тлумачення є ширшим. Другий – краундфандинг (англ. сrowdfunding) 

– можна розглядати як один з можливих інструментів фандрайзингу. Він є 

досить новим джерелом фінансування та став можливим завдяки появі 
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Інтернету, коли, через краундфандингову платформу в Інтернеті збираються 

кошти (найчастіше гроші, але можливі й інші ресурси) від багатьох фізичних 

осіб на соціальні, креативні, інноваційні, культурні проекти. При цьому сама 

платформа отримує певний відсоток від суми у якості плати за її використання, а 

до збору коштів може долучитися кожен бажаючий, тобто громада (англ. сrowd). 

Основою краудфандингу є мета, необхідна сума для її досягнення, та прозорість 

під час збору та витрачання коштів, що надійшли. Цей інструмент є важливим 

для реалізації страт-ап проектів. В США з 2012р. він використовується на 

законодавчому рівні та дозволяє збирати до 1 млн. $ як внески в уставний 

капітал підприємства без подання паперів та реєстрацій на продаж акцій, як це 

застосовувалось раніше [1]. 

Найбільш відомі платформи краундфандингу - українські та міжнародні - 

наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Краудфандингові платформи [2] 

 

Незважаючи на інноваційність краундфандингу, його використання характерне й 

для українських реалій, в т. ч. в сфері креативних індустрій, до яких відноситься 

архітектура та медіа. Найбільш цікаві приклади краундфандингового 

фінансування креативних ініціатив наведено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Приклади успішних проектів, реалізованих на краундфандингових 

платформах 

 

Благодійний фонд «Софос» здійснив краудфандінгову кампанію 

зі збору коштів на ремонт балконної групи Підгорецького замку. 

На українській платформі Na-Starte зібрали 238367 грн (110%) 

при заявленій сумі в 215000 грн. 

Краудфандингові платформи 

1. Українські: 
https://ubb.org.ua/uk/  

https://biggggidea.com/projects/ 

https://na-starte.com/ 

https://gofunded.org 

 

2. Міжнародні: 

https://indiegogo.com/ 

https://kickstarter.com/ 

https://globalgiving.org/ 

https://crowdrise.com/ 

https://causes.com/ 

https://firstgiving.com/ 

https://gofundme.com/ 

 

Харківський медіа центр «Накипело» зібрали заявлену суму в 

126000 грн. задля підтримання життєдіяльності громадської 

ініціатив незалежного медіа-майданчика за два тижні 

(очікуваний термін 45 днів) на українській краундфандинговій 

платформі ВЕЛИКАІДЕЯ (https://biggggidea.com/) 
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https://causes.com/
https://firstgiving.com/
https://gofundme.com/
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Як бачимо з наведених прикладів, вказаний спосіб фінансування набуває 

популярності в Україні та стає вагомим чинником формування громадського 

суспільства, коли громада сама вирішує, що їй необхідно та готова вкладати в це 

кошти. 
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ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
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студент 3 курсу факультету економіки та менеджменту  Стеценко Я.Е.  

 

Сумський національний аграрний університет 

 

Детінізація економіки сприяє створенню рівних умов для всіх учасників 

ринку і здорової конкуренції, що є основою сталого економічного зростання. 

Скорочення тіньової економіки  також створює додаткові можливості 

наповнення державного бюджету. Саме це і обумовлює  актуальність обраної 

теми. 

В Україні значна частка економічної діяльності відбувається в тіні, тобто 

поза межами офіційної економіки. Так, за попередніми розрахунками 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за січень-вересень 2017 

р. рівень тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП, що на 3 відсоткових 

пунктів менше за аналогічний період 2016 р. [1].   Мінекономрозвитку називає 

наступні  чинники, які обумовлюють детінізацію економіки:  

- збереження тенденції до економічного зростання на тлі досягнутої 

макроекономічної стабільності;  

- зростання рівня заробітної плати в економіці (з початку 2017 р. 

мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 3200 грн. проти 1600 грн.  у 

2016 р.), що поряд з послабленням інфляційного фону підвищило купівельну 

спроможність населення і стимулювало споживчу активність та оборот 

роздрібної торгівлі;  

- поліпшення бізнес-клімату в умовах проведення політики дерегуляції 

підприємницької діяльності та збереження відносної цінової та курсової 

стабільності, що сприяло зміцненню довіри інвесторів до вітчизняної економіки  

[2].  

За даними Державного комітету статистики України реальний валовий 

внутрішній продукт (ВВП) у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшився на 2,5%, а 

обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України зросли з 

37513,6 до 39144,0 млн. дол., тобто на   4,3%. Проте інфляційного послаблення у 

2017 р не відбулося. Індекс споживчих цін за 2017 р. підвищився до 14,1%, 

проти 12,6% у 2016 р. [3]. Отже, статистика не в повній мірі підтверджує 

тенденції, на які очікує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

Зарубіжні аналітики наводять  менш оптимістичні дані щодо детінізації 

економіки України. Наприклад, останнє дослідження міжнародної Асоціації 

дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA), в якому наведено  оцінку  і 

прогноз розвитку тіньової економіки серед 28 країн, поставило Україну на третє 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jumpstart_Our_Business_Startups_Act
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3g_i12pbaAhXGB5oKHUCpCXMQFggzMAM&url=https%3A%2F%2Fd.facebook.com%2FukraineNGOforum%2F%3F__tn__%3DC-R&usg=AOvVaw1lOk2psc4kN_i8JsPzLBxD
https://d.facebook.com/ukraineNGOforum/?__tn__=C-R
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місце в рейтингу за рівнем тіньової економіки, пропустивши вперед тільки 

Азербайджан і Нігерію. За даними цього дослідження рівень тінізації економіки 

України не зменшується. Якщо у 2011 р. рівень тіньової економіки склав 45,16% 

від ВВП, то у 2017 р. – 46,12%, хоча загальний індекс тіньової економіки 28 

країн, по яким проведено дослідження за цей період скоротився з 23,1 до 22,5%. 

Слід звернути увагу на три найважливіших фактори, що визначають розмір 

тінізації економіки України. За висновками дослідників АССА, це – якість 

системи адміністрування, ВВП на душу населення та  політична стабільність [4]. 
Кабінет Міністрів України 31 січня 2018 р. запропонував Верховній Раді 

до розгляду пакет законопроектів по детінізації, розроблений спільно з 

Президентом України, бізнесом та парламентськими фракціями. Пакет з 35 

законопроектів спрямований    на  вирішення завдань  щодо захисту бізнесу, 

дерегуляції та поліпшення ділового клімату, полегшення доступу до 

фінансування та державних ресурсів, заохочення інновацій. Запропонованими 

законопроектами передбачається запровадження наступних заходів по 

детінізації економіки: 

- ліквідація "посилкової контрабанди" - пропонується місячне 

обмеження €150 безмитних посилок; це має призвести до різкого скорочення 

зловживань у цій сфері, поповнення бюджету і при цьому не зачепить інтереси 

чесних покупців, які замовляють товари за кордоном для власних потреб;  

-  мотивація покупця перевіряти фіскальні чеки (кешбек) - після 

покупки товару на суму понад 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів) 

покупець може в разі отримання фіскального чека на 3-й день перевірити на 

сайті ДФС його реєстрацію; у разі якщо чек не буде виявлено, можна написати 

заяву до місцевого органу ДФС, а після фактичної перевірки і виплати 

магазином 2-кратної суми штрафу, покупець отримує 50% цього стягнення, і 

фактично компенсує суму покупки; таким чином, кожен покупець стає 

мотивованим перевіряючим; 

-  ліквідація прикордонної контрабанди - запропоновано встановити 

місячне обмеження €500 в перший раз, €300 в другий раз безмитного ввезення 

товарів фізичною особою на територію України; повна сплата всіх митних 

платежів дасть законний інструмент митниці ліквідувати схему, не зачепивши 

при цьому інтереси фізичних осіб, які дійсно купили товари для власних потреб; 

- інтернет-магазини стануть прозорими - інтернет-магазини зобов'язані 

будуть публікувати на власних сайтах інформацію про продавця, телефон та 

фактичну адресу свого місцезнаходження;. 

-  збереження документів від постачальників - всі групи «спрощенців» 

зобов’язані будуть зберігати первинні документи від постачальників товарів та 

послуг протягом 1095 днів (зараз така норма є чинною для всіх інших 

юридичних осіб); 

ланцюжок поставок товару стає прозорим, попит на контрабанду різко 

впаде, зловживання знизиться,  а «спрощенка» збережеться [5]. 

Запропоновані заходи будуть сприяти зниженню рівня  тінізації 

економіки України. Водночас, на нашу думку, ці заходи мають бути доповнені 

реформуванням системи оподаткування у напрямі послаблення податкового 

навантаження на бізнес та забезпечення стабільності податкового законодавства. 
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СЕКТОРА 
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Одной из наиболее существенных проблем управления современным 

государством стала проблема снижения доверия и уважения к власти со стороны 

граждан и частного сектора экономики. Ключ к успеху в решении этой 

проблемы, к повышению степени уважения и доверия к власти лежит в 

налаживании постоянных взаимосвязей и партнерских взаимодействий между 

обществом и властью, в обеспечении обратной связи между обществом как 

объектом государственного регулирования и государственной властью как 

регулятором общественных отношений. Для практической реализации такой 

обратной связи определяющими «внешними» параметрами управления 

государством должны быть его открытость и прозрачность (транспарентность). 

Жесткая публичная финансовая отчетность для всех общественных 

организаций в целом – главный инструмент  "повышения прозрачности".  

Повышение прозрачности — это мировой тренд, являющийся 

чрезвычайно важным и для организаций гражданского общества.  

Европейские страны действительно ратуют за повышение прозрачности 

общественного сектора, но делают это через обязательные консультации с 

общественными организациями, учитывая контекст каждой конкретной страны 

и руководствуясь тем, что для введения новых требований к общественным 

организациям должны быть серьезные основания.  

Более 70 тыс. украинских общественных организаций уже обязаны 

подавать в налоговую все те же отчеты, что и другие организации, — 

ежемесячно отчитываться о зарплате сотрудников и уплате ими налогов, о 

недвижимости и земле, если она у них есть; подавать финансовую отчетность 

как субъекты предпринимательства, где надо раскрывать информацию о своих 

доходах и расходах. 

Кроме того, 31 тыс. общественных организаций ежегодно подают отчет 

об использовании доходов неприбыльной организации и финансовый отчет 

субъекта малого предпринимательства. В этих отчетах указывается информация 

и о доходах, и о расходах общественной организации.  

Различные типы отчетов и информации об общественных организациях 

имеют Министерство юстиции, Министерство экономического развития и 

торговли, Министерство молодежи и спорта, Министерство социальной 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf
http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf
https://www.5.ua/ekonomika/nardep-pro-zakonoproekty-shchodo-detinizatsii-bii-iz-tinniu-iak-zasib-ozdorovlennia-ekonomiky-151293.html
https://www.5.ua/ekonomika/nardep-pro-zakonoproekty-shchodo-detinizatsii-bii-iz-tinniu-iak-zasib-ozdorovlennia-ekonomiky-151293.html
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политики, Государственная фискальная служба, Государственное управление 

статистики и органы местного самоуправления. 

Законопроектами предлагается ввести два новых публичных отчета. 

Первый должны подавать все общественные организации, второй — физические 

лица-предприниматели, получавшие заказы в рамках проектов международной 

технической помощи. Оба отчета должны обнародоваться на сайте 

Государственной фискальной службы. В своем отчете общественные 

организации обязаны информировать о количестве членов организации, 

руководящем составе и участии руководства в других организациях, общей 

сумме членских взносов, общей сумме затрат на зарплаты и персональных 

зарплатах десяти самых высокооплачиваемых сотрудников. Также 

общественные организации будут обязаны детально перечислять, от кого и 

какие суммы они получили на деятельность, и каким физическим лицам или 

компаниям платили за услуги с указанием общих сумм. 

За непредоставление такого отчета предлагают наказывать лишением 

признака неприбыльности, что приведет к уплате штрафов и налогов на 

несуществующую прибыль. 

Украина заняла 39-е место среди 115 стран мира в рейтинге бюджетной 

прозрачности Open Budget Index в соответствии с критериями крупнейшей 

международной сети исследователей бюджетной прозрачности International 

Budget Partnership.  

Отмечается, что по результатам Индекса бюджетной прозрачности 2017 

года, Украина набрала 54 балла из 100 возможных. Это больше, чем средний 

уровень бюджетной прозрачности по всему миру, который составляет 43 балла 

из 100. 

Согласно исследованию, Украина повысила свой рейтинг на 18 позиций, 

или на 14%. Например, в 2015 году Украина набрала 46 баллов из 100.  

"Прозрачность публичных финансов - это такой же важный инструмент 

уменьшения пространства для коррупции и неэффективности использования 

публичных средств, как и антикоррупционная правоохранительная или судебная 

инфраструктура, создаваемая в Украине", - отметила первый заместитель 

министра финансов Оксана Маркарова. 

Open Budget Index - единственный в мире рейтинг бюджетной 

прозрачности, который по единой методологии анализирует бюджеты 115 стран 

и составляется независимыми экспертами раз в 2 года.  

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРОЗОРОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ 

 

Канд. екон. наук, доц., Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Еволюція людства демонструє трансформацію як державних устроїв, так і 

зміну суспільства, зміна яких є взємопов’язаною та взаємообумовленою. 

Прогресивною вважається така держава, яка побудована на засадах демократії, 

що дозволяє існування громадянського суспільства. Саме існування останнього є 

проявом відповідальності сукупності індивідів та держави як штучного 

утворення.  

Стійкий розвиток держави визначається існуванням громадського 

суспільства, яке приймає участь у формування нормативно-правового поля 

країни та регіону, впливає на пріоритетність вирішення проблем та 
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загальнодержавний вектор розвитку, визначає прозорість процесів в публічному 

секторі.  

З метою актвізації розвитку громадянського суспільства, відповідно до 

викликів часу та Угоди про асоціацію з ЄС, було розроблено Національну 

стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 

2020 роки, яка затверджена Указом Президента України від 26 лютого 2016 року 

№ 68/2016 [1]. 

Метою Стратегії є створення сприятливих умов для розвитку 

громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах 

партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту 

прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з 

використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та 

самоорганізації [1]. 

Реалізація Стратегії передбачена за такими ключовим напрямками (рис. 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Напрямки реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки 

 

Реалізація Стратегії забезпечується спільними зусиллями органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості для 

досягнення мети та принципів Стратегії. 

Дана ініціатива знайшла своє відображення й на регіональному рівні. Так, 

в квітні 2016р. Харківською обласною радою було затверджено Обласну цільову 

програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки. 

Метою Програми є [2]: створення сприятливих умов для подальшого розвитку 

громадянського суспільства на Харківщині; підвищення ефективності 

комунікації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства; забезпечення участі громадських 

лідерів у формуванні та реалізації державної і регіональної політики; 

стимулювання громадської активності; зміцнення громадянського суспільства на 

засадах впровадження принципів належного врядування з урахуванням 

конкретних особливостей історико-культурного та соціально-економічного 

розвитку регіону; досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту 

прав і свобод людини і громадянина; сприяння громадській активності та 

збереженню громадянського порозуміння на території Харківської області. 

Особливу активізацію громадянського суспільства слід відмітити як під 

час «революції гідності», так і після неї, що сприяє формування та розвитку 

створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку 

організацій громадянського суспільства; 

 
забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та 

реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого 

значення; 

 
стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-

економічному розвитку України; 

 
створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці. 
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свідомості та соціальної відповідальності як окремих громадян, так і інших 

суб’єктів (бізнес-структур, органів місцевої та державної влади), в тому числі й 

соціальної відповідальності інститутів громадянського суспільства.  

Цікавим проявом прозорості, відповідальності та прямого вирішення 

питань місцевого значення є співпраця органів місцевої влади та громадськості 

під час прийняття громадського бюджету (бюджету участі, партиципаторного 

бюджету, бюджету міських ініціатив), який подано як громадський проект в 

багатьох великих (Київ, Харків, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Львів, Кривий Ріг, 

Запоріжжя, Рівне тощо) та малих (Самбір, Чугуїв, Первомайськ, Бровари, 

Нікополь, Краматорськ, тощо ) містах України. 

Законодавче визначення громадського бюджету відсутнє, але найчастіше 

його розуміють як частину коштів місцевого бюджету, що визначається 

голосуванням, яку спрямовують на реалізацію ініціатив громадськості шляхом 

виконання громадських проектів на конкурсній основі.  

Вперше, у світовому вимірі, громадський бюджет було ініційовано в 

Бразилії в м. Порто-Алегро в 1989р. шляхом залучення бідних верств населення 

до управління містом. Ця практика поширювалася і вдосконалювалася світом і в 

2015р., за ініціативи Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ, була 

реалізована у вигляді проекту «Партиципаторний бюджет – можливості для 

підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з 

органами влади» у містах Чернігів, Черкаси, Луцьк та Полтава. Серед малих міст 

бюджет участі було вперше започатковано в м. Самбір із використанням досвіду 

польского міста Жешув. Значного поширення громадські бюджети набули 

завдяки ініціативі ГО «SocialBoots», яка створила он-лайн платформу 

«Громадський проект» для автоматизації цього процесу, в межах проекту USAID 

«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи». 

В Харкові громадський бюджет затверджено на 2018-2020рр. рішенням 

Міської Ради від 20.09.2017р. у вигляді Міської цільової програми [3] на основі 

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетного кодексу України, де передбачена робота через інформаційний 

портал, що забезпечує реалізацію принципів прозорості, підзвітності. 

Завдяки громадському бюджетуванню є можливим реалізація соціальної 

відповідальності інститутами громадськості як контролерів додержанная 

режиму законності; посередників між владою та громадськістю; координаторів 

суспільного діалогу. 

Цікавим прикладом громадської відповідальності в медійній сфері є 

діяльність Харківського незалежного соціально-політичного медіа проекту 

«Накіпело» (https://nakipelo.ua). Цей проект розпочинався на волонтерських 

засадах і, завдяки активній громадській позиції та діяльності журналістів й 

інших учасників проекту, в м. Харкові в 2014р. було сформовано актуальне 

інформаційне поле, що незаангажовано висвітлювало тогочасні події. Для 

учасників проекту «політичний» не тотожно «партійному». Завдяки медіа 

проекту «Накіпело» громадськість Харкова має безкоштовний медіа майданчик 

та в змозі розповісти про хвилюючі питання чи актуальні проекти, а жителі міста 

отримують своєчасну та якісну інформацію. 

Значне сприяння становлення громадського суспільства здійснюють 

міжнародні організації та фонди. Так, в Україні активно працює British Council, 

реалізуючи програму «Active citizens» («Активні громадяни»), яка спрямована на 

розбудову громадського суспільства, формування міцних горизонтальних 

звязків в локальних громадах, побудову міжкультурного діалогу та соціального 

розвитку [4].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A3%D0%A1%D0%86
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вважає громадянське 

суспільство критично важливим елементом забезпечення стійкої демократії в 

Україні, тому одним з багатьох напрямом діяльності Агентства є допомога у 

підвищенні здатності громадських організацій спостерігати за діями влади, 

захищати права людини та забезпечувати громадянам власний голос у процесі 

прийняття державних рішень. Саме USAID фінансується Програма сприяння 

громадській активності «Долучайся!» та здійснюється Pact в Україні [5]. 

UNDP (Програма розвитку ООН) опікується проектом «Громадянське 

суспільство для розвитку демократії та прав людини в Україні», який 

спрямовано на підвищення інституційної спроможності організацій 

громадянського суспільства в Україні задля посилення їхнього впливу на 

процеси реформ у сферах демократизації та прав людини, а також на розбудову 

інклюзивного, демократичного врядування на основі прав людини через 

посилення їхньої спроможності, кращу координацію дій та мережеву співпрацю 

[6]. Ці та інші міжнародні організації здійснюють цілу низку заходів з метою 

розвитку та становлення громадянського суспільства в Україні. В той же час, 

дослідники вважають, що ще існує цілий ряд перепон, що заважають цьому 

процесу.  

Отже, незважаючи на ряд перешкод, розвиток громадянського 

суспільства та його соціальної відповідальності в Україні відбувається завдяки 

державній та регіональній підтримці, участі міжнародних організацій та 

соціально відповідальних громадян. 
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The rapid development of information and computer technologies brought 

about significant distortions in the economic and, directly, marketing activities of 

enterprises, substantially changing the process of advancement of goods and services 
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in the market and work with customers. Consumers are already accustomed to 

receiving information about the company and / or product (service) from the Internet 

resources using any gadgets, since the supply of the information product goes not only 

through the computer, but also the phone, etc., which requires its adaptation to 

different devices to to meet the needs of both consumers of products and customers. 

Thus, the presence of a site is the minimal marketing tool in the company's work. Its 

absence reduces or reduces to zero the awareness of potential clients about the 

existence of a company and its activities in a particular area of management. It is 

natural that this negatively affects the competitiveness of both the company and the 

product, complicates the work with contractors and other stakeholders of the 

enterprise. Therefore, we can conclude that the presence of the site of the company is a 

necessary relevant condition of existence and compliance with the requirements of 

time. The marketing audit of a web-resource is aimed not only at improving the 

technical parameters of the site, but also serves as the basis for developing a strategy 

for advancing on the promotion of the company's product on the Internet. 

In tabl. 1 summarizes the stages and areas of marketing audit of the site by 

various sources. 

 

Table 1 - Generalization of the stages of marketing audit of the site 
Source and 
stages of 
marketing 
audit 

[1] 1. Analysis of the quality of information on the site; 
2. Testing the existing services of the site; 
3. Analysis of the current resource promotion strategy 

[2] 1. Brief description of the company and its product; 
2. Defining the goals with which the company goes to the Internet market; 
3. Characteristics of the main page of the site; 

4. Analysis of the information presented on the site; 
5. Analysis of additional services provided by the company on the Internet; 
6. Analysis of marketing research conducted by the company on the Internet; 
7. Conclusions and recommendations of the analysis. 

[3] 1. Analysis of the market segment; 
2. Competitive analysis; 
3. Analysis of the target audience; 
4. Analysis of foreign practices; 

5. Conclusions and recommendations. 

[4] 1. Study of the direction and topics of the Internet resource 
2. Introduction to competitors' websites (informational, service, additional services, safety, 
economy and index of goods range). 
3. Site navigation analysis 
4. Analysis of site content (text readability, image clarity, accessibility, color gamma, 
download speed, presence of advertising on the site) 

 

From the analysis of approaches to marketing audit site, which are presented in 

Table. 1, we can conclude their inconsistency, different stages of stages and their 

actual load, which requires further research in this area. 

We consider it necessary to structure a marketing audit of the site of the 

company to select several large blocks, which can combine several stages: 

- preparatory, which directly determines the direction, specificity and 

methodology of marketing audit; 

- analytical, which includes analytical blocks according to target groups and 

directions; 

- the summary, which presents the results of the analysis and recommendations 

for the correction of the situation. 

The proposed structuring will streamline the process of marketing audit of the 

site and take into account the specifics of the company, product, industry, web-

resource, audit purpose, general strategy of enterprise development or business 

portfolio, which will increase the effectiveness of both the audit itself and subsequent 

actions of the company based on its results. and recommendations. 
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IT - одна з найбільш інноваційних галузей, яка проникла в усі аспекти 

життя і змінює їх швидкими темпами. І на будівництво, як на одну з 

найконсервативніших сфер виробництва, яка має великий вплив на життя 

сотень мільйонів людей.  

Необхідність впровадження інформаційної технології для розвитку 

будівництва пояснюється вимогами до скорочення термінів проектування і 

підготовки виробництва для випуску нових і модернізованих виробів, витрат 

на проектування і виробництво, вартості довгострокового післяпродажного 

обслуговування.  

На сьогоднішній день можна помітити сильний розвиток 

функціональності автоматизованого проектування, систем управління базами 

даних, систем управління даними про проект, методів розрахунку 

автоматизації. Однак, реалізація сучасних вимог і скорочення термінів 

проектування, використання інформації при проектуванні будинків і споруд, 

забезпечення інформаційної підтримки проекту протягом усього періоду 

неможлива без застосування спеціальних методів проектування. 

Автоматизоване проектування розвивається таким чином, що 

ускладнюються проектовані вироби, збільшуються вимоги виконуваних 

проектів, інновації інформаційних технологій і зміна організації проектування. 

Технологія автоматизації проектування і проектна діяльність більше частини 

взаємопов'язана з прогресом інформаційних технологій; принципом управління 

процесом проектування і організації праці колективу проектувальників; 

номенклатурою створюваних виробів і послуг; інтеграцією засобів 

автоматизації проектування з виробничою сферою і збуту продукції з сучасною 

технологією [1]. 

Інформаційна модель будівлі (BIM) 

BIM (Building Information Model)  - це тривимірна цифрова модель 

будівлі, яка відображає не тільки його об'ємно-планувальні, геометричні 

параметри, а й містить іншу інформацію, яка стосується окремих елементів 

будівлі. Іншими словами це «тривимірне креслення», яке дозволяє розглядати 

http://pidruchniki.com/1562121563078/marketing/marketingoviy_audit_veb-saytu_pidpriyemstva
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будівлю системно, як єдине ціле. Серед переваг такого підходу не тільки більш 

ефективне проектування. За допомогою BIM можна моделювати різні етапи 

реалізації будівельного проекту, розробляти оптимальні сценарії реалізації 

проекту і обирати найбільш ефективні. 

Інформаційна модель будівлі (BIM) - це: 

• добре скоординована, злагоджена і взаємопов'язана модель, 

• піддається розрахунками та аналізу, 

• має геометричну прив'язку, 

• придатна до комп'ютерного використання, 

• допускає необхідні оновлення числова інформація про проектований 

або вже існуючому об'єкті, яка може використовуватися для: 

1. прийняття конкретних проектних рішень, 

2. створення високоякісної проектної документації, 

3. передбачення експлуатаційних якостей об'єкта, 

4. складання кошторисів і будівельних планів, 

5. замовлення і виготовлення матеріалів і устаткування, 

6. управління зведенням будівлі, 

7. управління і експлуатації самої будівлі і засобів технічного 

оснащення протягом всього життєвого циклу, 

8. управління будівлею, 

10. зносу та утилізації будівлі, 

11. інших, пов’язаних з будівлею, цілей. 

Таким чином, BIM являє собою комплексну інформаційну модель, яка 

включає в себе всю інформацію про об'єкт. Ця модель передається від одного 

етапу життєвого циклу об'єкта до іншого і доповнюється, підвищуючи 

деталізацію моделі [2]. 

Можна зробити висновок про те, що інформаційні технології спрощують, 

автоматизують і є невід'ємною частиною сучасного будівництва. Розвиток 

інформаційних технологій і створення різних програм значно спрощують 

виконання завдань підприємств. На даний момент практично кожна будівельна 

компанія використовує обчислювальну техніку і інноваційні технології.  

Список використаної літератури: 1. Эгамов Н. М., Хайитова И. И. 

«Применение информационных технологий в проектировании» // Молодой 

ученый. — 2015. — №9. — С. 365-368.. URL: https://moluch.ru/archive/89/18192/ 

(Дата обращения: 2017-11-28); 2. http://cyberleninka.ru/article/n/primenimost-bim-

tehnologiy-v-dorozhnoy-otrasli 
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Стратегією реформування системи публічних закупівель (затвердженою 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 175 від 24 лютого 2016 року) [1] 

передбачено впровадження вищої освіти у сфері публічних закупівель. 

Встановлено ряд стратегічних цілей, які покликані сформувати ефективну 

систему публічних закупівель та вивести її на глобальний ринок:  

1. Втримати прозорість (IT система розвивається, підтримуючи стратегії; 

нормативне регулювання системи (прозорі правила гри для всіх); впровадження 

контролю для втримання прозорості та конкурентності (з боку бізнесу, 
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громадськості, ЗМІ, контролюючих органів); забезпечення підтримки учасників 

ринку публічних закупівель. 

2. Підвищити конкурентність (спрощення доступу до ринку закупівель; 

побудова системи ефективного оскарження; побудова екосистеми знань 

публічних закупівель; забезпечення якісної тендерної документації; підвищення 

ефективності закупівель за рахунок об’єднання закупівель; експорт філософії 

Prozorro до інших країн; просування ініціатив та інтересів України на 

міжнародній арені у сфері публічних закупівель; побудова ефективної 

комунікації з бізнесом та суспільством). 

3. Побудувати професійність (формування екосистеми знань публічних 

закупівель; забезпечення якісної тендерної документації; підвищення 

ефективності закупівель за рахунок об’єднання закупівель). 

4. Стати глобальним лідером (експорт філософії Prozorro до інших країн; 

просування ініціатив та інтересів України на міжнародній арені у сфері 

публічних закупівель). 

5. Переформатувати держслужбу (Рrozorro, як високо-результативна 

команда; експорт принципів роботи команди Prozorro в інші державні установи). 

Для досягнення поставлених цілей необхідний провайдинг 

професіоналізації публічних закупівель, формування нового покоління 

спеціалістів, здатних професійно діяти в складних умовах, масштабувати 

цінності та філософію прозорості публічних закупівель в Україні та просувати їх 

за межі країни, гармонізувати законодавчо-нормативну базу з європейськими 

нормами та стандартами, створювати конкурентні передумови на ринку 

публічних закупівель. 

На сьогоднішній день професійна освіта в сфері публічних закупівель 

представлена в Україні переважно курсами підвищення кваліфікації для різних 

категорій учасників цього процесу. Університетська освіта в цьому напрямі ще 

тільки розвивається і репрезентована у кількох ВНЗ переважно окремими 

модулями чи темами.  

Найвідомішим провайдером освітніх програм в цій галузі є «Prometheus» 

[2] – громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). У співпраці 

з викладачами кращих ВНЗ України створюються та розміщуються МВОК на 

власній онлайн-платформі та надається безкоштовна можливість університетам, 

організаціям та провідним компаніям публікувати та розповсюджувати курси на 

цій платформі.  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТУ) та 

Проект ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі 

стандартами ЄС» презентують безкоштовний масовий онлайн-курс «Публічні 

закупівлі для бізнесу». Курс розповість про все, що необхідно знати бізнесу, щоб 

почати працювати на ринку публічних закупівель розміром в 300 мільярдів 

гривень. Також курси підвищення кваліфікації наявні у Київському 

національному торгово-економічному університеті, Інституті вищої кваліфікації, 

а також у Школі економіки при Національному університеті «Києво-

Могилянська академія» та рядом інших. При цьому освітніх програм, 

спрямованих на спеціалізацію саме у сфері публічних закупівель в Україні 

немає, що надає великі можливості для університетів, які готують спеціалістів в 

сфері економіки, підприємництва, юриспруденції та управління. 

МЕРТУ затверджено Наказ «Про примірні навчальні програми з питань 

організації та здійснення публічних закупівель».  Перша навчальна програма 

розрахована на спеціалістів з питань організації та здійснення публічних 

закупівель і включає 14 тем інваріантної частини, друга – на спеціалістів з 

питань участі у публічних закупівлях і включає 8 тем інваріантної частини. Ці 
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програми мають слугувати орієнтиром для розробки освітніх програм в 

університетах і бути адаптованими для підготовки спеціалістів в тій чи іншій 

галузі публічних закупівель. З 1 вересня 2017 року в Харківському 

національному університеті будівництва та архітектури за підтримки МЕРТУ 

запроваджено магістерську освітню програму «Публічні закупівлі». Вона є 

флагманом університетської освіти в сфері публічних закупівель і здійснюється 

на базі певної концепції відповідно до запланованого таймлайну.  

Отже, так як сфера публічних закупівель є напрочуд важливою для 

держави, оскільки пов’язана з використання бюджетних коштів, то підготовка 

спеціалістів потребує особливих уваги та підходу з боку ВНЗ. Зацікавленість 

профільного міністерства у підготовці кадрового резерву повинна спонукати 

його працювати у міцному зв’язку з Міністерством освіти і науки України для 

підтримки та лобіювання інтересів ВНЗ у підготовці спеціалістів у цій сфері, що 

наприкінці призведе до повної та всебічної професіоналізації публічних 

закупівель в Україні та виведе їх на глобальні ринки. 

Література: 1. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 175 від 

24 лютого 2016 року «Про затвердження  Стратегії реформування системи 
публічних закупівель» //  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua. 2. Офіційний сайт Prometheus // [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua. 

 
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ДЕРЖАВНЕ 

РУГУЛЮВАННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ  

 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., ст. гр. ЕП-21 Сатир Р.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Сучасні тенденції розвитку економіки України мають чітке євро 

інтеграційне забарвлення. Новітні тренди напряму стосуються і будівельної 

галузі. Узагальнення інформації щодо стану будівельної галузі дозволило 

виділити такі чинники макросередовища структурних змін: розпад будівельного 

комплексу; процеси роздержавлення і приватизації; податкова та амортизаційна 

політика; кредитна політика; якість інвестиційного процесу та інвестиційний 

клімат; формування нових ринкових ніш. 

До чинників внутрішнього середовища, що об’єктивно визначають 

доцільність і необхідність структурних змін на підприємствах будівельної галузі, 

нами віднесено: незадовільний фінансовий стан значного числа підприємств; 

конфлікти корпоративних інтересів; система планування діяльності; 

використання застарілих технологій; відсутність фінансування власних 

технологій для освоєння великих проектів; застаріла матеріально-технічна база, 

брак оборотних коштів. 

Самі ж тенденції структурних змін як наслідки взаємодії чинників макро- 

та внутрішнього середовища сформульовано так: наростання процесів 

реструктуризації виробництва з реактивним і вимушеним характером змін; 

відставання у часі реальних процесів реструктуризації від об’єктивних зрушень 

у ринковому середовищі; формування ланцюгової реакції гальмування розвитку 

інших галузей та сфер діяльності.  

Отже, встановлення причинно-наслідкових зв’язків факторів та їх дії у 

середовищі функціонування підприємств дозволило констатувати, що в галузі 

питання доцільності і необхідності реструктуризації на всіх рівнях управління 

підприємствами розглядаються традиційно вузько і зводяться здебільшого до 

реструктуризації виробництва.  



401 

 

Використання елементів методології стратегічного аналізу дозволило 

виявити запізнілість у часі процесів реструктуризації, що негативно 

позначається на конкурентоспроможності підприємств, втраті ними частини 

ринків збуту та, відповідно, на побудові оптимістичних сценаріїв розвитку. Такі 

негативні явища окреслилися на тлі масштабних процесів роздержавлення і 

розукрупнення підприємств, а також інших ринкових перетворень, що, на жаль, 

не призвело до автоматичної трансформації механізму ціноутворення, 

зменшення ринкового впливу окремих суб’єктів господарювання, покращення 

ситуації на інвестиційному ринку та його стабілізації. Крім того, аналіз 

механізмів податкової, кредитної та амортизаційної політики показав їх 

нездатність до своєчасного сприяння реструктуризації бізнес-процесів, 

покращення якості інвестиційного процесу, оновлення виробничого потенціалу і 

не звільняє підприємства від проблеми накопичення ними застарілих і недіючих 

основних засобів.  

Проведене дослідження макроекономічного середовища діяльності 

підприємств виявило необхідність перегляду державної політики в будівельній 

галузі у напрямі формування важелів впливу на активізацію процесів 

реструктуризації, особливо з випереджуючим характером змін.  

На мікрорівні підвищення наукової обґрунтованості процесів 

реструктуризації пов’язується з розробленням концептуальних основ управління 

нею з орієнтацією на інноваційну модель розвитку, що передбачає реалізацію 

випереджуючих стратегій реструктуризації. 

 
ПОДОЛАННЯ ЦІНОВИХ ВИКРИВЛЕНЬ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ 

 

К. е. н., доцент Чуприна Олена Анатоліївна 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

Ринок праці є надважливим для будь-якої країни, адже він тісно 

пов'язаний з усіма сегментами національної економіки та має потужний влив на 

її кожного економічного суб’єкта. Основним індикатором стану ринку праці є 

заробітна плата. Від того, наскільки вона відповідає результатам та цілям 

розвитку національної економіки, значною мірою залежать перспективи 

соціально-економічного розвитку країни. Протягом усього часу незалежності 

України проблема низького рівня оплати праці залишалася гострою. 

Незважаючи на певні періоди покращення, українці заробляли і заробляють 

менше, аніж робітники не тільки у провідних країнах світу, а й у багатьох 

європейських країнах колишнього соціалістичного табору. 

Той факт, що проблема низької заробітної плати, попри її високу 

соціальну гостроту та наявність цілої низки негативних наслідків, ще й досі не 

розв’язана, може розглядатися як аргумент на користь думки щодо наявності 

певних суспільних груп, зацікавлених у такому перебігу подій. Щоб з’ясувати, 

про які саме групи йдеться, розглянемо сучасне українське суспільство як 

транзитивне, для якого притаманні риси двох систем: планової та ринкової. 

Головними гравцями такого суспільства є наймані працівники, власники 

капіталу та держава, яка є уособленням чиновників різного рівня ієрархії.  

За марксистською теорією, новостворена вартість має бути розподілена 

між найманим робітником та власником капіталу. Тобто, знижуючи рівень 

оплати праці, власники капіталу за інших рівних умов збільшують розмір 

власного прибутку. Однак, існує певна межа, нижче якої заробітна плата 
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спуститися не може (хоча у короткостроковому періоді такі відхилення і 

можливі). Йдеться про вартість відтворення робочої сили – кошти, необхідні для 

відновлення фізіологічних можливостей та професійних здібностей робітників, а 

також на підготовку їх нових поколінь. Розмір цієї вартості залежить від обсягу 

економічних благ, необхідних для забезпечення повноцінного відтворення 

робочої сили, а також від цін на такі блага. При цьому останні можуть бути: 

ринковими; вищими за ринкові – в умовах суттєвого спотворення конкурентного 

середовища при цьому найбільш поширеними є випадки зловживань з боку 

монополій, як приватних, так і державних; нижчими за ринкові – якщо інші 

економічні суб’єкти, окрім самих найманих робітників, частково покривають 

вартість споживаних ними благ; такими суб’єктами можуть бути держава, 

власники капіталу, профспілки тощо; нульовими – у випадку, коли працівники 

отримують економічні блага безкоштовно (найчастіше йдеться про блага, 

створені власною працею робітників в межах домогосподарств або надані на 

безоплатній основі державою). 

Протягом окремих короткотривалих періодів заробітна плата може бути 

нижчою за необхідну вартість. За таких умов, нестача коштів покривається за 

рахунок попередніх накопичень домогосподарств або за рахунок запозичень. За 

умови недосяжності таких джерел відбувається скорочене відтворення робочої 

сили, що супроводжується цілою низкою соціальних проблем, таких як 

зростання захворюваності, скорочення тривалості життя, втрата кваліфікації та 

ін. При цьому у якості заощаджень можна розглядати не тільки накопичені 

грошові кошти або придбані наперед товари, а й наявні у домогосподарств 

об’єкти нерухомості, товари тривалого користування, а також людський капітал 

членів домогосподарств (їх освіта, кваліфікація, стан здоров’я тощо). 

Однак, у довгостроковій перспективі заробітна плата не може бути 

нижчою за необхідну вартість робочої сили, адже запозичення коштів 

передбачає їх повернення, а поступове вичерпання заощаджень зумовлює 

необхідність додаткових капіталовкладень на їх відновлення. 

Забезпечення робітників та їх родин товарами та послугами за цінами, 

нижчими за ринкові, або на безоплатній основі дає можливість роботодавцям 

сплачувати заробітну плату, нижчу за необхідну вартість робочої сили. Таким 

чином, якщо власник капіталу використовує таку можливість, то 

вигодонабувачем від зниження цін буде саме він, а не найманий робітник. Якщо 

різниця між ринковою та фактичною цінами покривається за рахунок 

роботодавця, то це означає відновлення справедливої пропорції розподілу 

новоствореної вартості. Якщо ж така різниця покривається державою або будь-

яким третім економічним суб’єктом, то відбувається опосередкована фінансова 

підтримка власників капіталу, хоча на поверхні все виглядає як допомога 

робітникам та їх родинам. 

Тобто, за умови того, що трудові ресурси країни недооцінені, і за рахунок 

заробітних плат (а також фондів соціального страхування, що формуються за 

рахунок відрахувань з заробітних плат) їх неможливо повною мірою відтворити, 

державна допомога робітникам будь-якої форми (субсидії, пільги, реалізація 

товарів і послуг за цінами нижче ринкових, їх безкоштовне надання, окремі види 

соціальних виплат тощо) є допомогою саме власникам капіталу. Однак, слід 

зазначити, що подібне твердження стосується виключно відшкодування різниці 

між необхідною вартістю робочої сили та розміром заробітної плати. Якщо 

розміри допомоги перевищують цю різницю, то це означає, що на суму 

перевищення вигодонабувачами стають наймані робітники. 

З вищесказаного закономірно витікає питання: чи не є подібна ситуація 

прикладом зрощування влади і бізнесу, що супроводжується порушенням прав 
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найманих робітників? Відповідь на нього залежить від джерел, за рахунок яких 

покриваються відповідні державні витрати. В контексті досліджуваної теми 

доцільно виділити три види таких джерел: податкові відрахування, здійснені 

найманими працівниками; відрахування, здійснені власниками капіталу 

(податки; недоотриманий прибуток від продажу продукції за цінами нижче 

ринкових, якщо такий продаж здійснений під впливом держави та не передбачає 

відшкодування з її боку); кошти, отримані від державного сектору економіки 

(податки, сплачені державними підприємствами; частина їх прибутку, що 

перераховується до державного бюджету; недоотриманий прибуток державних 

підприємств, що продають населенню товари і послуги за заниженими цінами; 

кошти, отримані від приватизації держмайна тощо). 

Таким чином, якщо компенсація розриву між необхідною вартістю 

робочої сили та  фактичною заробітною платою покривається за рахунок 

першого джерела, то відповідь на поставлене вище питання є позитивною. Якщо 

за рахунок другого, то – негативною, адже у цьому випадку роботодавці 

опосередковано – через державу – «покривають свій борг» перед найманими 

працівниками і баланс відновлюється. Якщо держава використовує третє 

джерело, то висновок не є однозначним, адже на участь у розподілі державного 

майна у рівній мірі мають право всі громадяни країни, незалежно від суспільної 

групи, до якої вони належать. Отже, якщо на державну компенсацію 

спрямовуються більше коштів, аніж умовна «частка власників капіталу», то 

перерозподіл відбувається не на користь найманих працівників. 

Окремо слід зупинитися на питанні щодо надання державними 

підприємствами товарів і послуг населенню безкоштовно або за заниженими 

цінами (йдеться про підприємства і установи освітньої, медичної, житлово-

комунальної, енергетичної сфер, дорожнього господарства та інші). В Україні 

протягом усієї історії її існування такі підприємства не отримують ані від 

держави, ані від приватного сектору коштів, достатніх для повноцінного 

відтворення основних засобів, фактичні терміни використання яких часто 

суттєво перевищують нормативні. 

При цьому така практика реалізується свідомо, а її реальні масштаби 

маскуються через заниження собівартості товарів і послуг, що виробляються, 

шляхом використання у розрахунках первісної вартості основних засобів, яка є 

значно нижчою за їх реальну вартість. Це дозволяє «не показувати» фактичний 

збиток та не покривати його за рахунок державного бюджету. 

Внаслідок цього як окремі підприємства, так і країна у цілому, поступово 

втрачають своє майно. При цьому базовою причиною подібної ситуації є 

низький рівень оплати праці, що призводить до неспроможності населення 

оплачувати необхідні для себе товари і послуги за ринковими цінами. Таким 

чином, певною мірою майно названих вище державних підприємств 

опосередковано «перетікає» до власників капіталу, які не обмежуються 

отриманням державної власності шляхом приватизації. При цьому сукупні 

втрати країни значно перевищують сукупну вигоду власників капіталу.  

За подібною схемою відбувається часткове «перетікання» інших 

створених ще за часів СРСР складових національного багатства, таких як: 1) 

житлова нерухомість – переважна частина житлового фонду України була 

збудована ще за часів СРСР, сьогодні ці будинки (як ті, що були приватними від 

самого початку, так і ті, що перейшли у власність громадян шляхом 

приватизації) стрімко зношуються. На їх відновлення у більшості мешканців 

країни немає достатніх коштів. Житлове будівництво та відповідні ремонтні 

роботи протягом останніх десятиліть мають обмежені масштаби, що не дозволяє 

забезпечити хоча б просте відтворення житлового фонду країни; 2) людський 
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капітал найманих працівників – через хронічне недофінансування сучасна 

система освіти неспроможна забезпечити рівень знань та кваліфікації, не нижче 

того, що був у радянські часи, а система охорони здоров’я – відповідних рівня 

медичного обслуговування та тривалості життя. Окрім цього, низький рівень 

оплати праці змушує емігрувати найбільш талановитих, освічених та 

кваліфікованих громадян України. Цікаво, що у цих двох описаних вище 

випадках опосередковано через низький рівень оплати праці до суспільної групи 

власників капіталу «перетікає» не тільки державне, а й приватне майно. При 

цьому це «перетікання» супроводжується колосальними втратами та завдає 

нищівної шкоди економіці країни. 
Окрім цього, отримання економічних благ за ціною, нижчою за ринкову, 

призводить до їх надмірного, економічно невиправдано високого обсягу 

споживання. Низька вартість трудових ресурсів зменшує стимули до 

модернізації виробництва, що призводить до консервації застарілої, відсталої, 

низькоефективної структури національної економіки. Низька продуктивність 

праці, знову у свою чергу, не дозволяє підвищувати заробітну плату. Таким 

чином, унаслідок невідповідності заробітної плати в Україні реальній вартості 

робочої сили відбувається руйнація національної економіки, перетворення її на 

катастрофічну та неефективну як у економічному, так і у соціальному аспектах. 

Зі сказаного витікає очевидний висновок про необхідність нагального 

розв’язання проблеми цінових викривлень, у першу чергу на ринку праці. 

Проведення відповідних перетворень має призвести до стрімкого економічного 

зростання країни та суттєвого підвищення рівня життя її населення, а отже і до 

практичної реалізації прав українців на справедливу винагороду праці та на 

гідне життя. 
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Організаційний комітет конференції  

X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 

прозорість та сталий розвиток» 

висловлює  щиру вдячність партнерам за матеріальну підтримку  

в проведенні наукового заходу: 
 

 

        Український національний 

комітет міжнародної торгової палати -  

віце-президент з питань регіонального  

співробітництва – Демкура Т.В. 

http://www.icc-ternopil.org 

 
 

ТДВ «Житлобуд-2» -  

управляючий - Конюхов О.В., 

нач. фінансово-економічного  

відділу – Кошовий А.В. 

http://www.zhilstroj-2.ua/ 

 

 

                                                  ПП «Київсоцсервіс» - 

                                        директор Оліфрієнко К.М.,  

                               заступник директора Циганов А.В.       

https://www.facebook.com/tukir.com.ua 

        

           

 

ТОВ «БК Титаніум» -  

директор Наливайко Т.Л. 

http://www.bctitanium.com.ua 

 

 

 

ПП «Аксікон» - директор Тимофєєв О.В. 

http://www.axicon.prom.ua 

https://www.facebook.com/axicon.ua 

 

 

 

Start-up центр ХНУБА  

«New Development» 

 

                                              

 

Дякуємо за ваш внесок та сподіваємося на подальшу плідну 

співпрацю! 

 

Організаційний комітет конференції 

http://www.zhilstroj-2.ua/
http://axicon.prom.ua/
https://www.facebook.com/axicon.ua
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Інформація про кафедру економіки 
Харківського національного університету будівництва та архітектури 

Традиційним для кафедри економіки стало 
проведення Міжнародної науково-практичної 
конференції, яка вже вдесяте скликає до обговорення 
актуальних економічних питань та вирішення проблем 
бізнесу представників всіх куточків України та 

закордонних спеціалістів. Учасниками конференції є 
керівники провідних виробничих та будівельних 
підприємств, громадських організацій, викладачі вищих 
навчальних закладів, молоді вчені, практики. 

Десята зустріч свідчить про вірність своїй місії, 
стабільність та обрання правильного вектору розвитку 
кафедри, яка була заснована в 1997 р. доктором 
економічних наук, професором, заслуженим діячем 

науки і техніки України, академіком Академії 
будівництва України Іваніловим Олександром 

Семеновичем, а з 2016 року отримала нове дихання та 
почала досягати нових горизонтів  на чолі з 
талановитим керівником, науковцем, доктором 
економічних наук, професором Калініченко Людмилою  

Леонідівною. 
Діяльність кафедри відповідає стратегічному Плану 

розвитку Харківського національного університету 

будівництва та архітектури на 2018-2023 роки., згідно з 
яким визначено основні цілі освітньої діяльності 
кафедри економіки: 

 посилення практичного спрямування підготовки 

здобувачів вищої освіти згідно з європейським вектором 
модернізації економіки, орієнтацією на її креативність, 
прозорість та сталий розвиток; 

 проведення фундаментальних та прикладних 

наукових  досліджень  та  пошукової  творчої діяльності 
в сфері національної, галузевої т суб’єктної економіки; 

 формування та розвиток ділових компетенцій та 

особистих якостей конкурентоспроможних, ініціативних 
і всебічно освічених професіоналів, лідерів й експертів в 
області будівництва, сучасної промисловості і високих 
технологій відповідно до вимог національної економіки; 

 виховання фахівця, який має опанувати як 
систему професійних знань, умінь і навичок, так і 
набути високу культуру, стати представником елітної 

частини суспільства, патріотом своєї держави.  
Освітній процес забезпечується 

висококваліфікованим, досвідченим професорсько-
викладацьким складом з потужним науково-
педагогічним потенціалом. 

З метою оновлення та розширення знань, вивчення 
передового педагогічного досвіду, ознайомлення з 
досягненнями науки, техніки, виробництва, формування 

нових професійних компетентностей в науково-
дослідній діяльності, засвоєння інноваційних 
технологій, форм, методів та засобів навчання 
викладачі кафедри систематично підвищують 
кваліфікацію на передових підприємствах, у провідних 
наукових установах, проходять стажування за кордоном 
з врахуванням нових вимог до вищої освіти. 

Співробітниками кафедри подаються заявки на 
отримання грантів з метою реалізації соціальних (Active 

Citizen – British Council) та освітніх проектів (Erasmus+ 
Jean Monnet Modules). 

Перед випускниками кафедри економіки відкрива-
ються двері комерційних, державних та соціальних 
підприємств, де вони займають посади керівників 
проектів та окремих структурних підрозділів, 
економістів-аналітиків, спеціалістів з економіки праці 
та заробітної плати, фахівців з бюджетного планування 

та розвитку потенціалу підприємств, організацій, 
установ. Універсальність професії економіст дозволяє 
випускникам адаптуватися і до суміжних сфер ділової 
активності, таких як маркетингова, обліково-
контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-

дослідницька діяльність.  
Якісна галузевоспрямована освіта за спеціальністю 

051 «Економіка» – це гарант  майбутньої зайнятості 
наших випускників, адже на другому (магістерському) 
освітньому рівні в межах спеціальності 051 
«Економіка» кафедра готує профільних фахівців за 
освітньою програмою «Економіка будівельної галузі» із 
знанням та практичним досвідом застосування 

спеціального програмного комплексу для складання 
кошторисної документації та унікальних на 
сьогоднішній день професіоналів за спеціалізацією 
«Публічні закупівлі», яка є трендом ринку здійснення 
прозорих та відкритих торгів та проводиться за 
замовленням Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України.  

Але кафедра економіки ніколи не зупиняється на 
досягнутому, тому починаючи з 2017 року бере на себе 

відповідальність за підготовку фахівців за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», в межах якої дає всі необхідні 
знання, уміння й навики, які дозволяють випускникам 
(бакалаврам та магістрам) успішно конкурувати в сфері 
бізнесу та торгівлі, створювати стартапи, розвивати 
власну підприємницьку справу, проводити експертизу 
товарів, техніко-економічне оцінювання підприємств, 

реалізовувати свій потенціал у митній справі та 
комерції. 

Професорсько-викладацький склад кафедри 
економіки застосовує індивідуальний персоніфікований 
підхід до навчання кожного студента та вкладає в 
майбутніх випускників свої знання, досвід, навіть 
частинку душі, розвиваючи при цьому потенціал 
здобувачів вищої освіти через громадську, соціальну, 

науково-дослідницьку, культурну, креативну та 
інноваційну діяльність, організовуючи зустрічі  з 
видатними представниками бізнесу, науковцями-
практиками, суспільними та культурними діячами.  

Студенти кафедри економіки регулярно отримують 
нагороди та стають переможцями Всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, 
міських економічних турнірів, приймають участь у 

виїзних лекційних заняттях,  Молодіжних форумах, 
науково-практичних конференція всіх рівнів. Всі 
студенти забезпечені базами проходження щорічної 
практики на провідних підприємствах будівельної 
галузі та житлово-комунального господарства з 
можливістю подальшого працевлаштування. Виховна 
діяльність кафедри спрямована на культивування 
відповідальної у всіх сферах життя та духовно 
розвиненої особи, патріота України, що підтверджує 

волонтерська діяльність, яка широко висвітлюється в 
інформаційному полі кафедри, університету, МОН.  

У рамках наукових напрямків кафедри 
сформувалась потужна наукова школа, діяльність якої 
направлена на проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів, 
підвищення рівня підготовки бакалаврів, магістрів та 

докторів філософії за денною та заочною, 

бюджетною та контрактною формами навчання. 
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Підготовка за освітнім ступенем «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців 

Підготовка за освітнім ступенем «Магістр» - 1  рік та 4 місяці 

Підготовка за освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії» - 4 роки. 

Можливість вступити до АСПІРАНТУРИ 
 

Переваги навчання в ХНУБА: 

1. Навчання за держзамовленням та контрактом (вартість, якого не 

змінюється протягом всього терміну навчання); 

2. Наявність гуртожитку, якій знаходиться в пішій доступності до 

Університету. 

3. Сучасна матеріально-технічна база, повне методичне та науково- 

практичне забезпечення навчального процесу. 

4. Забезпеченість студентів базами проходження щорічної практики на 

провідних підприємствах з подальшим ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ. 

5. Вивчення спеціальних економічних дисциплін зі складання 

інвесторської кошторисної документації. 

6. Кафедра економіки має розвинені партнерські відносини з бізнес-

структурами. 

З виникнення питань щодо умов вступу, звертайтеся: 

Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 40,  

кафедра економіки: 4-й поверх, каб. № 408.  

E-mail: kafekonomika@ukr.net 

Контактні телефони:  

Кафедра економіки – (057) 706-19-46, (050) 632-05-80, (050) 605-37-57 

приймальна комісія – (057) 700-07-47. 

Сайт кафедри: econ2016.krasalex.com 

  

mailto:kafekonomika@ukr.net
http://econ2016.krasalex.com/




Матеріали 

X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток» 

ЧАСТИНА 3 

Макетування: В.М. Бредіхін, В.В. Благой, О.М. Колмакова 

Матеріали опубліковані в авторській редакції. 
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